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که هدف را زد  نابینایی
 ...يؿاٌحن که ككليؿ اولن به ؾيیا آهؿوی وال بیٍحك 

 ...جا آؼك ٌب با جؼؿاؾی ال ؾووحاين ؾق یک کاكه يٍىحه بىؾین... هًىل آو ٌب قا به یاؾ ؾاقم

کًؿه ال ظكف هلث  ...و بلکه ؿیبث و وؽًاو ظكام... یک ٌب يٍیًی آ

قؾم و ِؿای ک ؿیبث هكؾم قا هی... آوقؾم ها قا به ؼًؿه هی هصله ؾوث هى بىؾ و بیٍحك، هى آو
 ...ی آياو بلًؿ بىؾ ههوهه

 ...های هى قوؾه ُبك ٌؿه بىؾيؿ یاؾم هىث ال ظكف

 ...اوحؼؿاؾ ػصیبی ؾق جولیؿ ؾیگكاو ؾاٌحن

 ...کكؾم اي هی جىايىحن چًاو ِؿای اككاؾ قا جولیؿ کًن که کاهال ٌبیه کىی ٌىؾ که هىؽكه هی

 ...ظحی ؾووحاين... ق هى ؾق اهاو يبىؾهیچکه ال جمىػ... کكؾم ی ایى و آو قا هی هىؽكه... بله

 ...کكؾيؿ بؼٕی ال هكؾم بكای آيکه ال لباين ؾق اهاو باًٌؿ ال هى ؾوقی هی

بؿجك ایًکه پاین قا ... کكؾ هىؽكه کكؾم یاؾم هىث آو ٌب يابیًایی قا که ؾاٌث ؾق بالاق گؿایی هی
ظالی که قوی لهیى اكحاؾه بىؾ  ؾق... شلىی پای او گفاٌحن که باػد ٌؿ وكپا بميؿ و به لهیى بیلحؿ

 ...پیچیؿ های هى ؾق بالاق هی و ِؿای ؼًؿه... گلث چیمهایی هی

 ...٘بن هؼمىل ؾیك به ؼايه آهؿم

 ...ظال و قول ؼىبی يؿاٌث... همىكم هًحظكم بىؾ

 کصا بىؾی؟... قاٌؿ: با ِؿای ٔؼیلی گلث

 !ؼىب هؼلىهه پیً ؾووحام بىؾم... هكیػ بىؾم: با جمىؽك گلحن

 ...هؼلىم بىؾ ظالً ؼىب يیىث
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كکك کًن وهث ... هى ظالن ؼىب يیىث... قاٌؿ: كٍكؾ، گلث ؾق ظالی که بـٓ گلىیً قا هی
 ...لایماين يمؾیک باٌه

 ...اي ؿلحیؿ ی اٌکی بك گىيه هٙكه

 ...ام ظه کكؾم ؾق ظوً کىجاهی کكؾه

 ...کكؾم ؾت کن هیهاین قا ؾق ایى م بایؿ ٌب يٍیًی... ؾاؾم بایؿ بیٍحك به او اهمیث هی

 ...وكیغ او قا به بیماقوحاو قوايؿم

 ...کكؾ ها با ؾقؾ ؾوث و پًصه يكم هی واػث... او قا به اجام ػمل بكؾيؿ

ها  ام قا به آو ٌماقه... اها هك چه ِبك کكؾم ؼبكی يٍؿ... ِبكايه هًحظك به ؾيیا آهؿو ككليؿهاو بىؾم بی
 ...ؾاؾم و ؼىؾم به ؼايه قكحن

 ...ی جىلؿ ككليؿم قا ؾاؾيؿ با هى جمان گككحًؿ و هژؾهبؼؿ ال هؿجی 

ها ال  اها آو... ی اجام همىكم قا پكویؿم جا به آيصا قویؿم ٌماقه... كىقا ؼىؾم قا به بیماقوحاو قوايؿم
 ...هى ؼىاوحًؿ به پمٌک همىكم هكاشؼه کًن

 ...ؼىاهن ككليؿم قا ببیًن کؿام ؾکحك؟ هى هی: گلحن

 ...کحكاول بكو پیً ؾ: گلحًؿ

: بؼؿ گلث... ی ِبك و قٔایث به جوؿیك ؼؿاويؿ با هى ظكف لؾ ؾقباقه... پیً ؼاين ؾکحك قكحن
 !ككليؿت ؾچاق هٍکلی ؾق چٍمايً هىث و ظاهكا يابیًا اوث

قیؽحن به یاؾ آو گؿای يابیًا اكحاؾم که ؾق بالاق او قا به  ؾق ظالی که اٌک هی... وكم قا پاییى ايؿاؼحن
 ...باػد ٌؿم هكؾم به او بؽًؿيؿلهیى ايؿاؼحن و 

... هؿجی بهث لؾه هايؿم... گیكی ال هماو ؾوث که بؿهی ال هماو ؾوث هی... وبعاو الله
ال ؼاين ؾکحك بكای لٙلً جٍکك کكؾم و ... ياگهاو یاؾ همىك و ككليؿم اكحاؾم... ؾايىحن چه بگىین يمی

 ...پیً همىكم قكحن
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 ...هٕای ؼؿاويؿ ایماو ؾاٌث و قأی بىؾبه ... همىكم اها چًؿاو ياقاظث يبىؾ

 ...کكؾ که ؾوث ال هىؽكه کكؾو هكؾم بكؾاقم او همیٍه هكا يّیعث هی

 ...پٍث وك هكؾم ظكف يمو: گلث همیٍه هی

 ...يیم همكاه ها بىؾ« والن»ال بیماقوحاو بیكوو آهؿین ؾق ظالی که پىكهاو 

 ...کكؾم اِال يیىث كکك هی... کكؾم قاوحً قا بگىین ؼیلی به او جىشه يمی

 ...ؼىابیؿم بكؾم و آيصا هی کكؾ به پفیكایی پًاه هی وهحی گكیه هی

 ...ؾاؾ و واهؼًا ؾووحً ؾاٌث اها همىكم به او بىیاق اهمیث هی

 !جىايىحن ؾووحً ؾاٌحه باٌن ولی يمی... آهؿ هى اها ال او بؿم يمی

هك چًؿ ظكکاجً ػصیب ... كثق به جؿقیس چهاق ؾوث و پا قاه هی... ٌؿ والن کن کن بمقگ هی
 ...بىؾ

ایى باػد ٌؿ ... ليؿ اها ؾايىحین که کمی لًگ هی... یک والً که ٌؿ کن کن جىايىث قاه بكوؾ
 ...بیٍحك ظٕىقي قا بكای ؼىؾ وًگیى بؿاين

 ...ػمك و ؼالؿ: همىكم بؼؿ ال آو ؾو پىك به ؾيیا آوقؾ

 ...ها گفٌث و والن و بكاؾقايً بمقگ ٌؿيؿ وال

 ...همیٍه با ؾووحاين بىؾم... ؾووث يؿاٌحن ؾق ؼايه بمايناها هى 

 ...ای ؾق ؾوث ؾووحاين بىؾم ؾق واهغ هى هايًؿ بالیچه

ام  گايه ال قكحاقهای بچه... کكؾ همیٍه بكاین ؾػای هؿایث هی... همىكم ال اِالض هى يااهیؿ يٍؿه بىؾ
کًن  به ؾو بكاؾقي بیٍحك جىشه هیکًن و  ؾیؿ به والن کن هعلی هی اها وهحی هی... ٌؿ ػّبايی يمی

 ...ٌؿ ياقاظث هی

 ...والن بمقگ ٌؿ، و همكاه او ؿن هى هن بمقگحك ٌؿ
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 ...وهحی همىكم ؼىاوث او قا ؾق یکی ال هؿاقن کىؾکاو اوحرًایی ذبث يام کًن هؽاللحی يکكؾم

و ؼىقؾو و کاق و ؼىاب : یکًىاؼث... قولهاین هايًؿ هن بىؾيؿ... کكؾم ها قا اظىان يمی گفق وال
 ...ٌب يٍیًی با ؾووحاو

شایی ؾػىت ! به يظك هى هًىل لوؾ بىؾ... یک قول شمؼه واػث یالؾه ظهك ال ؼىاب بیؿاق ٌؿم
 ...لبان پىٌیؿم و ػٙك لؾم و ؼىاوحن ال ؼايه بمين بیكوو... بىؾم

ؾاٌث به  والن... اها آو ِعًه جىشهن قا شلب کكؾ... ٌؿم که والن قا ؾیؿم ال کًاق پفیكایی قؾ هی
 !گكیىث ٌؿت هی

ؾه وال گفٌحه بىؾ و جا آو وهث به او ... کكؾم ی گكیىحى والن جىشه هی اولیى باقی بىؾم که به ِعًه
ًٌیؿم که هاؾقي قا ِؿا  ِؿایً قا هی... اها يحىايىحن... ؼىاوحن جىشهی يکًن... ؾهث يکكؾه بىؾم

 ...لؾ و ؼىؾم همايصا بىؾم هی

 !کًی؟ والن، چكا گكیه هی: به او يمؾیک ٌؿم و گلحن

همیى که اظىان کكؾ يمؾیک اوین با ؾوحاو کىچکً ... اي هحىهق ٌؿ ِؿاین قا که ًٌیؿ گكیه
 ...ؼىاهؿ ال هى ؾق ٌىؾ ؼىاهؿ؟ كهمیؿم هی یؼًی چه هی... ا٘كاف قا پاییؿ

 !االو اظىان کكؾی هى هن وشىؾ ؾاقم؟ ایى ؾه وال کصا بىؾی؟: ؼىاوث بگىیؿ ايگاق هی

 ...واقؾ اجاهً ٌؿه بىؾ... کكؾم ؾيبالً

 ...وؼی کكؾم با او ههكباو باٌن... اي قا بگىیؿ اول يؽىاوث وبب گكیه

ؾايیؿ چكا  هی... بهحن لؾ... ؾاؾم هایً گىي هی و هى به ظكف... اي قا به هى گلث والن وبب گكیه
 !کكؾ؟ گكیه هی

جكویؿ  چىو وهث يمال شمؼه بىؾ هیبكؾ ؾیك کكؾه بىؾ و  بكاؾقي ػمك که همیٍه او قا به هىصؿ هی
 ...ِق اول يمال قا ال ؾوث بؿهؿ
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بكای همیى ؾاٌث ... اها کىی پاوؽً قا يؿاؾه بىؾ... هاؾقي قا ِؿا لؾه بىؾ... ػمك قا ِؿا لؾه بىؾ
 ...هایً که ال چٍماو يابیًای او وكالیك بىؾ ايؿاؼحن يگاهی به اٌک... کكؾ گكیه هی

 ...جعمل کًنهایً قا  يحىايىحن بویه ظكف

 !کكؾی؟ بكای ایى ؾاٌحی گكیه هی: ؾوحن قا بك ؾهايً گفاٌحن و گلحن

 ...بله: گلث

 :گلحن... ههمايی قا ككاهىي کكؾم... ؾووحاين قا ككاهىي کكؾم

 بكؾ؟ ؾايی اهكول چه کىی جى قا به هىصؿ هی هی... والن ؿّه يؽىق

 !کًؿ ولی او همیٍه ؾیك هی... ػمك... بله: گلث

 ...هى جى قا به هىصؿ ؼىاهن بكؾ.. .يه: گلحن

 ...کًن اي هی كکك کكؾ ؾاقم هىؽكه... کكؾ باوق يمی... والن بهحً لؾه بىؾ

اها هبىل يکكؾ و ... هایً قا پاک کكؾم و ؾوحً قا گككحن و ؼىاوحن او قا وىاق اجىهىبیل کًن اٌک
 !ؼىاهن جا هىصؿ پیاؾه بكوم هی... هىصؿ يمؾیک اوث: گلث

اها هٙمئى بىؾم ایى يؽىحیى باقی بىؾ که بكای ایى همه ! یى باق کی به هىصؿ قكحه بىؾمیاؾم يبىؾ آؼك
 ...ايگاقی و کىجاهی، جكویؿه بىؾم و پٍیماو ٌؿه بىؾم وال وهل

 ...اها بكای والن شایی ؾق ِق اول پیؿا کكؾم... هىصؿ پك بىؾ ال يمالگماقاو

 ...یا بهحك بگىین، هى کًاق او يمال ؼىايؿم... ؼٙبه قا همكاه هن گىي ؾاؾین و کًاق هى يمال ؼىايؿ

 ...په ال پایاو ؼٙبه ال هى ؼىاوث هكآيی قا به او بؿهن

 ؼىاهؿ بؽىايؿ؟ او که يابیًا اوث؛ چٙىق هی! جؼصب کكؾم

 ...اي ٌىم، اها بكای ایًکه ياقاظث يٍىؾ ُهَّعلی به او ؾاؾم ؼیال ایى ؼىاوحه ؼىاوحن بی هی

 ...قا بكایً بال کًن ی کهق ال هى ؼىاوث وىقه
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 ...ی کهق قا یاكحن كهكوث هكآو قا يگاه کكؾم و وىقه

ؾق ظالی که چٍمايً ... هّعق قا ال هى گككث و ؾق بكابك ؼىؾ گفاٌث و ٌكوع به ؼىايؿو کكؾ
 ...بىحه بىؾ

 !ی کهق قا کاهال ظلظ بىؾ او وىقه! ؼؿایا

 ...هّعلی قا بكؾاٌحن... ال ؼىؾم ؼصالث کٍیؿم

ال ؼؿاويؿ ؼىاوحن هكا ... بال هن ؼىايؿم... ؼىايؿم... لكلؾ ؾوث و پاهاین ؾاقؾ هی اظىان کكؾم
 ...بیاهكلؾ و هؿایحن کًؿ

 ...ها لؾم لیك گكیه اها ٘اهث يیاوقؾم و هايًؿ بچه

ها ؼصالث کٍیؿم و وؼی کكؾم  ال آو... هًىل بؼٕی ال هكؾم بكای ؼىايؿو وًث ؾق هىصؿ بىؾيؿ
 ...ام جبؿیل به ياله و ٔصه ٌؿ گكیه. ..ام قا بگیكم شلىی گكیه

بؼؿ ٌكوع کكؾ به پاک کكؾو ... کًؿ ام قا لمه هی اظىان کكؾم ؾوث کىچکی ؾاقؾ چهكه
 ... هاین اٌک

 ...ی ؼىؾم كٍكؾم او قا به ویًه... والن بىؾ

اكحاؾم  کىق هًن که ؾق پی اهل گًاه... کىق هًن... جى يیىحی که کىقی: با ؼىؾم گلحن... به او يگاه کكؾم
 ...جا هكا با ؼىؾ به ومث آجً شهًن بکًٍؿ

ام  اها همیى که ؾیؿ هى همكاه با والن به يمال شمؼه قكحه... همىكم يگكاو والن بىؾ... به ؼايه بكگٍحین
 !اي جبؿیل به اٌک ٌاؾی ٌؿ يگكايی

کكؾم و ؾووحاو ؾووحاو بؿ قا جكک ... ال آو قول به بؼؿ هیچ يمال شماػحی قا ؾق هىصؿ ال ؾوث يؿاؾم
 ...همكاه با آياو ٘ؼن ایماو قا اظىان کكؾم... ؼىبی قا ؾق هىصؿ یاكحن

... ی ـکك یا يمال وجكی قا جكک يکكؾم هیچ ظلوه... ال آياو چیمهایی یاؾ گككحن که ؾيیا قا ال یاؾ هى بكؾ
 ...کكؾم هك هاه چًؿ باق هكآو قا ؼحن هی
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... هاین قا ببؽٍؿ ها و هىؽكه کكؾو که ٌایؿ ؿیبثآيوؿق ؼىؾ قا هٍـىل ـکك ؼؿاويؿ کكؾه بىؾم 
 ...ام ام يمؾیک ٌؿه اظىان کكؾم بیً ال پیً به ؼايىاؾه

هك ... قو و ؼىٌعال بىؾ و پىكم والن، همیٍه ؼًؿه... های يگكاو همىكم يبىؾ ؾیگك ؼبكی ال يگاه
 !ی ؾيیا قا ِاظب ٌؿه کكؾ همه ؾیؿ كکك هی که او قا هی

 ...يؼمحً ٌکك گلحن ؼؿا قا بكای ایى همه

 ...یک قول ؾووحاو ِالعن جّمین گككحًؿ بكای ؾػىت به وىی ؼؿاويؿ، به یکی ال هًا٘ن ؾوق بكويؿ

کكؾم هبىل يؽىاهؿ کكؾ،  كکك هی... اوحؽاقه کكؾم و ال همىكم يظك ؼىاوحن... بكای قكحى جكؾیؿ ؾاٌحن
کًن هبال بؿوو  ی كکك هیوهث... اها بكػکه، ؼیلی ؼىٌعال ٌؿ و هكا بكای قكحى جٍىین کكؾ

 ...اي قا ؾايىحن کكؾم، وبب ؼىٌعالی هٍىقجً بكای گًاه ولك هی

هكا هیاو آؿىي کىچک ؼىؾ گككث و با هى ... قوم به او گلحن ؾاقم به ولك هی... پیً والن قكحن
 ...ؼؿاظاكظی کكؾ

 ...وه هاه و يین ال ؼايه ؾوق بىؾم

به ... لؾم لؾم و با همىك و ككليؿاين ظكف هی هی ٌؿ به ؼايه ليگ ؾق آو هؿت هك گاه ككِحی هی
آقلو ؾاٌحن ِؿایً ! لؾ چوؿق ؾلن بكای والن لک هی! ؼؿای هى... ٌؿت ؾلن بكایٍاو جًگ ٌؿه بىؾ

هك وهث ... او جًها کىی بىؾ که ال وهحی به هىاككت آهؿه بىؾم ِؿایً قا يًٍیؿه بىؾم... قا بًٍىم
 ...ؾگككحن یا هؿقوه بىؾ، یا هىس جمان هی

اها باق آؼكی که جللًی با او ... ؼًؿیؿ لؾم همىكم ال ؼىٌعالی هی هك باق ال ٌىهن به والن ظكف هی
والهن قا به : به او گلحن... ِؿایً جـییك کكؾه بىؾ... هایً ؼبكی يبىؾ ِعبث کكؾم ال آو ؼًؿه

 ...و چیمی يگلث... او ٌاءالله: گلث... والن بكواو

 ...آقلو ؾاٌحن والن ؾق قا بال کًؿ... ؾق لؾم... ؼايه بكگٍحنها با  باالؼكه بؼؿ ال هؿت

او قا بـل کكؾم و او ... ككليؿم ؼالؿ که چهاق وال بیٍحك يؿاٌث ؾق قا بال کكؾ... اها شا ؼىقؾم
 !بابا! بابا: گلث هی
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 ...ؾاين چكا جا ؾاؼل ؼايه ٌؿم اظىان بؿی کكؾم يمی

 ...ال ٌیٙاو به ؼؿا پًاه بكؾم

ؼىب به او يگاه کكؾم ... لؾ ايگاق ؾاٌث به لوق لبؽًؿ هی... اي جـییك کكؾه بىؾ ا چهكههمىكم آهؿ ام
 چه ٌؿه؟: و گلحن

 ...هیچی: گلث

 والن کصاوث؟: گلحن... ياگهاو به یاؾ والن اكحاؾم

 ...اي قواو ٌؿ های گكهً بك چهكه اٌک... وكي قا پاییى ايؿاؼث و چیمی يگلث

 کصاوث؟والن ... والن: ككیاؾ لؾم

پیً ... والن َللث بهٍث... بابا»: گلث اي هی ی کىؾکايه كوٗ ِؿای ؼالؿ قا ًٌیؿم که با لهصه
 ...«ؼؿا

 ...يمؾیک بىؾ به لهیى بیلحؿ... به ٌؿت گكیىث... همىكم ؾیگك يحىايىث ٘اهث بیاوقؾ

 ...ال اجام بیكوو آهؿم

هىكم او قا به بیماقوحاو بكؾه، اها بؼؿها ؾايىحن والن ؾو هلحه پیً ال آهؿو هى ؾچاق جب ٌؿه و ه
 ...جبً پاییى يیاهؿ و شاو به شاو آككیى جىلین کكؾه

 پادشاه
 ...ٌىؾ ال پیكوی ٌؼائك ؾیى وك بال ليًؿ اها جکبك باػد هی... بؼٕی ال هكؾم هٍحام هؿایحًؿ

ؾاقؾ و با  وقلؾ که هعاوًً قا يگه جکبك هی... وقلؾ که لباوً باالجك ال ؾو کؼبً باٌؿ آقی جکبك هی
 ...بكای او لیبا بىؾو ظاهكي بمقگحك ال ا٘اػث پكوقؾگاق اوث... هٍكکاو هؽاللث وقلؾ
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ؾهًؿ یا با باقیک کكؾو  ٌاو به ظصاب اهمیث يمی بكای لیبایی... بؼٕی ال لياو يیم همیًٙىقيؿ
قپیچی وقلؾ و ن و اگك او قا يّیعث کًًؿ جکبك هی... ٌىيؿ ابكواو هؼّیث پكوقؾگاق قا هكجکب هی

 ...کًؿ هی

ٌىؾ، چه قوؿ به آيکه جکبك باػد  ی ياچیمی جکبك باٌؿ واقؾ بهٍث يمی اها کىی که ؾق هلبً ـقه
 ...ٌىؾ هؿایث قا يپفیكؾ

ی  ال پاؾٌاهاو َؿّىاو بىؾ که ایماو به هلبً واقؾ ٌؿ و اوالم آوقؾ، وپه به ؼلیله« شبلة بى األیهن»
ـ ياهه يىٌث و ال وی اشاله ؼىاوث به هعٕكي هىلمیى، ػمك بى الؽٙاب ـ قٔی الله ػًه 

 ...بیایؿ

هك ... به يمؾ ها بیا: وپه ػمك ؾق پاوػ وی يىٌث... ػمك و ؾیگك هىلماياو بكای آو بىیاق ٌاؾ ٌؿيؿ
 ...ی جى يیم هىث ی هاوث بك ػهؿه ای که بك ػهؿه ظوی که ها ؾاقین جى يیم ؾاقی و هك وظیله

 ...اهی ٌؿشبلة همكاه با پايّؿ وىاق هىهً ق

هًگاهی که يمؾیک هؿیًه قویؿ لباوی لقبلث پىٌیؿ و جاشی هكِغ به شىاهك بك وك يهاؾ و بك 
 ...وكبالايً لباوی كاؼك پىٌايؿ

ها بیكوو  کىی ؾق ؼايه يمايؿ و ظحی لياو و کىؾکاو بكای ؾیؿو او ال ؼايه... وپه واقؾ هؿیًه ٌؿ
 ...آهؿيؿ

 ...هؿ گلث و وی قا به ؼىؾ يمؾیک يمىؾهًگاهی که بك ػمك واقؾ ٌؿ به او ؼىي آ

 ...هًگام هىون ظس، ػمك يیم به ظس قكث و شبلة يیم همكاه وی ؼاقز ٌؿ

 ...ؾق ظال ٘ىاف ؼايه کؼبه، ياگهاو هكؾی كویك ال بًی كماقه بك لبان او پا گفاٌث

 ...اي ٌکىث شبله يگاهی ؼٍمگیى به او ايؿاؼث و لگؿی به او لؾ که بیًی

ای : ػمك به يمؾ او هاِؿ ككوحاؾ و گلث... یى ٌؿ و ٌکایث او قا به يمؾ ػمك بكؾهكؾ كماقی ؼٍمگ
 !اي قا بٍکًی؟ شبله چه باػد ٌؿه بكاؾقت قا ؾق ٘ىاف بميی و بیًی
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 !لؾم به ؼؿا وىگًؿ اگك ظكهث ظكم يبىؾ گكؾيً قا هی! او بك لباون پا گفاٌحه: گلث

گیكم و بایؿ او يیم یک  و یا آيکه ال جى هّاَ هی اکًىو که اهكاق کكؾی یا او قا قأی کى: ػمك گلث
 !ات بميؿ ٔكبه بك چهكه

 !او ال هى هّاَ گیكؾ ؾق ظالی که هى پاؾٌاهن و او یک قػیث: شبلة گلث

 ...جى هیچ بكجكی بك وی يؿاقی هگك با جوىی... ای شبلة اوالم جى و او قا یکی واؼحه: ػمك گلث

 !ٌىم په يّكايی هی: شبلة گلث

 !لين اگك يّكايی ٌىی گكؾيث قا هی... «هك که ؾیًً قا ػىْ کًؿ او قا بکٍیؿ»: ػمك گلث

 ...جا ككؾا به هى وهث بؿه ای اهیك هىهًاو: شبلة گلث

 ...باٌؿ: ػمك گلث

 ...ٌبايه شبلة و یاقايً به هکه گكیؽحًؿ و ال آيصا به هىًًٙٙیة قكث و يّكايی ٌؿ

اي و لفت يمال و  به یاؾ ؾوقاو هىلمايی... هايؿ ها ها قكث و ظىكت لفت... لهايی بىیاق گفٌث
ی ظىكت و  اي اكحاؾ و بكای جكک اوالم و ٌكک به پكوقؾگاق بىیاق پٍیماو ٌؿ و ابیاجی قا ؾقباقه قوله

 ...پٍیمايی ؼىؾ وكوؾ

 ...و همچًاو بك يّكايیث هايؿ جا آيکه هكؾ

 ...اق، جکبك وقلیؿه بىؾبك کلك هكؾ، چكا که ال ككوجًی ؾق بكابك ٌكیؼث پكوقؾگ... آقی

 شیخ در کاباره
 :گلث هی

او ليؿگی ؼىؾ قا ؾق يمال و ... ی ها هىصؿی کىچک بىؾ که اهام آو ٌیؽی کهًىال بىؾ ؾق هعله
 ...جؼلین هكؾم وپكی کكؾه بىؾ
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ؾاؾ و آياو قا  ها اهمیث هی او به آو... ٌیػ هحىشه ٌؿه بىؾ که جؼؿاؾ يمالگماقاو ؾق ظال کن ٌؿو اوث
 ...ؾايىث ككليؿاو ؼىؾ هی

چه ٌؿه که بیٍحك هكؾم، به ؼّىَ شىاياو به : قولی آو ٌیػ يگاهی به يمالگماقاو کكؾ و گلث
 ًٌاوًؿ؟ ٌىيؿ و اِال هىصؿ قا يمی هىصؿ يمؾیک يمی

 ...ها و اهاکى لهى و لؼب هىحًؿ ها ؾق کاباقه آو: يمالگماقاو گلحًؿ

 !کاباقه؟ کاباقه چیىث؟: ٌیػ گلث

ؾؼحكها بك ... کاباقه یک والى بمقگ اوث که ؾق آو وکىی بلًؿی هىث: يمالگماقاو گلثیکی ال 
 !کًًؿ ها قا يگاه هی قهًّؿ و هكؾم آو قوی آو هی

 کًًؿ هىلمايًؿ؟ هایی که ایى ؾؼحكاو قا يگاه هی آو! پًاه بك ؼؿا: ٌیػ گلث

 ...بله: گلحًؿ

 !بایؿ هكؾم قا يّیعث کًین... باللهال ظىل وال هىة إال : ٌیػ با هؼّىهیث ؼاِی گلث

 ؼىاهی هكؾم قا ؾاؼل کاباقه يّیعث کًی؟ هی... ای ٌیػ: گلحًؿ

 !بیاییؿ بكوین کاباقه: وپه بكؼاوث و ال هىصؿ بیكوو قكث و گلث... بله: گلث

ؾ ها قا اـیث ؼىاهى... ظحما هىؽكه ؼىاهین ٌؿ: به او گلحًؿ... آياو ؼىاوحًؿ ٌیػ قا ال قكحى بال ؾاقيؿ
 ...کكؾ

 هىحین؟ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهگك ها بهحك ال هعمؿ : ٌیػ گلث

 ...کاباقه قا به هى يٍاو بؿه: وپه ؾوث یکی ال يمالگماقاو قا گككث و گلث

 ...به کاباقه قویؿيؿ... ؾاٌث ٌیػ با ِؿم و پایؿاقی گام بكهی

اها همیى ... قويؿ یا وؽًكايی هی كکك کكؾ ٌایؿ به یک ؾقن ؾیًی... ِاظب کاباقه آياو قا ال ؾوق ؾیؿ
 ...آیًؿ جؼصب کكؾ که ؾیؿ به وىی او هی
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 ؼىاهیؿ؟ چه هی: هًگاهی که يمؾ وی آهؿيؿ به آياو گلث

 !ؼىاهین کىايی قا که ؾق کاباقه هىحًؿ يّیعث کًین هی: ٌیػ گلث

 ...ِاظب کاباقه جؼصب کكؾ و ال پفیكي آياو هؼفقت ؼىاوث

... اها او يپفیككث... ذىاب بمقگ ایى کاق قا به او یاؾآوق ٌؿ... بیایؿ اها ٌیػ وؼی کكؾ با وی کًاق
جا آيکه آو هكؾ قأی ٌؿ ؾق هوابل هبلـی بىیاق، هىاوی ... وؼی کكؾ ؾق هوابل پىل او قا قأی کًؿ

و ال آياو ؼىاوث ككؾای آو قول هًگام ٌكوع ... با ؾقآهؿ یک قولي با ؾقؼىاوث آياو هىاكوث کًؿ
 ...به آيصا بیایًؿکاق کاباقه 

 ...ككؾا هكؾم ؾق کاباقه هًحظك ٌكوع بكياهه بىؾيؿ

 !اها با جؼصب بىیاق ٌیؽی باوهاق قا ؾیؿيؿ که بك ًِؿلی يٍىحه... ها کًاق قكث ياگهاو پكؾه

 !ی کمؿی قوبكو هىحًؿ بؼٕی كکك کكؾيؿ ٌایؿ با یک يمایًٍاهه... هكؾم شا ؼىقؾيؿ

... وؽًً قا آؿال کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾ و والم بك پیاهبك ؼؿا ٌیػ با بىن الله و العمؿلله و ؾقو
 ...وپه ٌكوع به وػظ و يّیعث هكؾم کكؾ

های  بؼٕی ظكف... کكؾيؿ بؼٕی ايحواؾ هی... ؼًؿیؿيؿ بؼٕی هی... هكؾم به همؿیگك يگاهی کكؾيؿ
 ...ی ؼىؾ اؾاهه ؾاؾ ػظهها به هى ی ایى اها ٌیػ بؿوو جىشه به همه... گككحًؿ ٌیػ قا به جمىؽك هی

 ...هایً گىي ؾهًؿ جا ایًکه یکی ال ظأكاو بكؼاوث و ال هكؾم ؼىاوث به ظكف

ِؿاها ؼاهىي ٌؿ و ِؿایی شم ... های آياو يالل ٌؿ کن کن آقاهً بك هلب... هكؾم واکث ٌؿيؿ
 ...ٌؿ ِؿای ٌیػ ًٌیؿه يمی

 ...وؽًی گلث که جا آو قول يًٍیؿه بىؾيؿ

های  و ؾق ظالی که اٌک... های جىبه اظاؾید و اهرال و ؾاوحاو... آوقؾ ها قا به جکاو هی آیاجی که کىه
اها ... ٌما بىیاق ليؿگی کكؾیؿ و ؼؿا قا بىیاق هؼّیث يمىؾیؿ... ای هكؾم: کكؾ گلث ؼىؾ قا پاک هی
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ی آو هىقؾ  ؾقباقه و ؾق قول هیاهث... های ویاه اػمال هايؿ لفت گًاهاو چه ٌؿ؟ لفت قكث و ياهه
 ...وىال هكاق ؼىاهیؿ گككث

 ...قولی ؼىاهؿ آهؿ که همه چیم يابىؾ ؼىاهؿ ٌؿ هگك الله واظؿ ههاق

ایؿ که ایى اػمال ٌما قا به کصا ؼىاهؿ  ایؿ؟ آیا به ایى كکك کكؾه آیا به اػمال ؼىؾ يگكیىحه... ای هكؾم
 بكؾ؟

 ...هلحاؾم آجً شهًن اوثٌما جعمل آجً ؾيیا قا يؿاقیؿ ؾق ظالی که جًها یک 

 ...پیً ال آيکه ككِث ال کق بكوؾ جىبه کًیؿ

 ...کلمات ٌیػ ال هلب بكؼاوحه بىؾ و بكای همیى به هلب هكؾم واقؾ ٌؿ

... ها ؾػای قظمث و هـلكت يمىؾ وپه بكای آو... و ٌیػ بیٍحك يّیعحٍاو کكؾ... هكؾم گكیىحًؿ
 ...گلحًؿ هی« آهیى»آياو يیم ؾق پاوػ وی 

ی هكؾم يیم  همه... با وهاق و بمقگىاقی ؼاِی ال ًِؿلی ؼىؾ بكؼاوث و ال کاباقه بیكوو قكثوپه 
 !آقی، همه... پٍث وك وی ال کاباقه ؼاقز ٌؿيؿ

ؾايىحًؿ که ایى ... ؾايىحًؿ که قال وشىؾ آياو ؾق ایى شهاو چیىث... ی آياو به ؾوث آو ٌیػ بىؾ جىبه
 ...هال به پكوال ؾق آیؿ، وىؾی بكایٍاو يؽىاهؿ ؾاٌثهای اع ها آو هًگام که ياهه قهُ و لفت

 ...ی ؼىؾ پٍیماو ٌؿ ظحی ِاظب کاباقه يیم جىبه کكؾ و ال گفٌحه

 پیر گمراه
های ؾيیا ككیبً  اها لفت... ًٌاوؿ و ؾووث ؾاقؾ ال آو پیكوی کًؿ گاهی اوهات ايىاو ظن قا هی

 ...هايؿ ؾهؿ و بك هؼّیث ؼىؾ باهی هی هی

ال یماهه به وىی يصؿ آهؿ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوی بكای ؾیؿاق با پیاهبك ... پیكی ٌاػك بىؾ «أػٍٰی بى هیه»
 ...ؼىاوث اوالم بیاوقؾ و هی
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آهؿ و ؾق همیى ظال اٌؼاقی قا ؾق  هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبك هكکب ؼىؾ با ٌىم بىیاق به وىی پیاهبك 
 ...وكوؾ هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهؿض پیاهبك 

و قؿبث به اوالم و يلكت ال  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـها و ِعكاها قا پیمىؾ و ٌىم ؾیؿاق پیاهبك  همچًاو ؾقه
 ...بكؾ ها او قا به پیً هی بث

 ...قوؾ هًگاهی که به هؿیًه يمؾیک ٌؿ بكؼی ال هٍكکاو قاه او قا گككحًؿ و پكویؿيؿ چكا به هؿیًه هی

 ...قا ؾاقؾ جا اوالم آوقؾ ِلی الله ػلیه وولن ـ ـبه آياو گلث که هّؿ ؾیؿاق پیاهبك 

جك  هىی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآوقؾ، پیاهبك ؼؿا  چكا که اگك او اوالم هی... آياو ال اوالم آوقؾو او جكویؿيؿ
ٌاػك او ظىاو بى ذابث آيگىيه آياو قا آلقؾه بىؾ، چه قوؿ که ٌاػك ػكب، اػٍٰی بى هیه ... ٌؿ هی

 !اوالم بیاوقؾ

 ...ای اػٍٰی ؾیى ؼىؾت و ؾیى پؿقايث بكایث بهحك اوث: جًؿگق

 ...بلکه ؾیى او بهحك و اوحىاقجك اوث: گلث

 ...به همؿیگك يگكیىحًؿ و با هن هٍىقت کكؾيؿ که چگىيه او قا ال ؾیى ؼؿا بال ؾاقيؿ

 ...ؾايؿ او ليا قا ظكام هی ای اػٍٰی : په به او گلحًؿ

 !الی به لياو يؿاقميی... والن هى پیكی کهى: گلث اػٍٰی 

 ...ؾايؿ او ؼمك قا يیم ظكام هی: گلحًؿ

 !يیالی به آو يؿاقم... ی هكؾاو ی ػول اوث و ـلیل کًًؿه ؼمك ال بیى بكيؿه: گلث

ؾق هوابل آو ... ؾهین ِؿ ٌحك به جى هی: هًگاهی که ؾیؿيؿ او بك اوالم آوقؾو اوحىاق اوث، گلحًؿ
 ...ؾاوالم يیاوق و به يمؾ هىم ؼىؾت بال گك

ٌیٙاو بك ػولً ؿالب ٌؿ و به آياو ... ذكوت بمقگی بىؾ... اػٍٰی کمی به آو هاِل بىیاق كکك کكؾ
 ...پفیكم هال قا هی... باٌؿ: گلث
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 ...بكایً ِؿ ٌحك شمغ کكؾيؿ و آو قا بكؾاٌث و با کلك ؼىؾ قاه بالگٍث قا ؾق پیً گككث

اها همیى که يمؾیک ... قايؿ بكابك ؼىؾ هیپیكهكؾ، ؾق ظالی که ٌاؾ بىؾ و ؼىٌعال، ِؿ ٌحك قا ؾق 
 ...وكلهیى ؼىؾ ٌؿ ال ٌحك اكحاؾ و گكؾيً ٌکىث و هكؾ

 ساره
 ...كوٗ چًؿ ؾهیوه به هىػؿم با ؾووحاو باهی هايؿه بىؾ... ؼیلی ٌلىؽ بىؾ... چكاؽ هكهم ٌؿ

 ...کاي شلىجك بىؾم ال آو قؾ کكؾه بىؾ! ال ؾوث ایى چكاؽ هكهم

 ...کكؾم، یک يگاه به چكاؽ قاهًما یک يگاه به واػحن هی... گفٌث ت هیهك ذايیه هايًؿ یک واع

يمؾیک بىؾ ... ال اولی قؾ ٌؿم... ها به قاه اكحاؾيؿ هاٌیى... همه قا اـیث کكؾم... بىم لؾم... وبم ٌؿ
 ...اها يٍؿ... جك بكون کكؾم هك چه وكیغ وؼی هی... ام همه قا جكوايؿه بىؾ قايًؿگی... به ؾوهی بؽىقم

... اها کصا؟ يلهمیؿم... قكحه بىؾيؿ.. ؾووحاين يبىؾيؿ... وهث گفٌث و هكاق هالهات قا ال ؾوث ؾاؾم
 ...ايؿ ؾايىحن کصا قكحه کاي هی... آهی ال جه ؾل کٍیؿم

يگاهی به ... با ِؿای بىم هاٌیى پٍث وكی به ؼىؾم آهؿم... کكؾم ؾاٌحن آقام آقام ظكکث هی
 ...ی اكکاقم پاقه ٌؿ قٌحه... «ات ٌؿه؟ چه! اوهىی»: قه کكؾماي ايؿاؼحن و به او اٌا قايًؿه

كکك بؿی يیىث، جًها ؾؼحكم بیماق بىؾ و بهحك ... يٍیًی کًن ام ٌب جّمین گككحن اهٍب قا ؾق ؼايه
 ...بىؾ يمؾیکً باٌن

ؾق قا بال ... چًؿ جا كیلن ايحؽاب کكؾم و به ٘كف هًمل ظكکث کكؾم... کًاق یک ویؿیى کلىپ ایىحاؾم
 ...«چایی و آشیل بیاق»... کكؾم و همىكم قا ِؿا لؾم

: ظحما االو به هى ؼىاهؿ گلث! ای هىث با ؼىؾم گلحن چه لو پیچیؿه... همىكم واقؾ اجام ٌؿ
اها لو ... ظه ٌؿه بىؾم هایً ػاؾت کكؾه بىؾم که بی ایًوؿق به ایى ظكف« !اظمؿ، ال ؼؿا بحكن»

 ...لؾ بكای ؼىٌبؽحی هى به آب و آجً هیؼىي اؼالم بىؾ و ... گىي به ككهايی بىؾ
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ظحما ال ٌب يٍیًی با ؾووحات ؼىحه ٌؿی و »: لبؽًؿی لؾ و گلث... چایی و آشیل آوقؾه بىؾ
 «!ی ؼىؾت باٌی ؼىای جى ؼىيه هی

 ...ؼىٌعال ٌؿ و ؼىاوث با هى بًٍیًؿ... «بیا بٍیى... ؾقوحه»: گلحن

 ...ِؿای هىویوی جًؿ بلًؿ ٌؿ... گفاٌحن« ویؿیى»بلًؿ ٌؿم و يىاق قا ؾق ؾوحگاه 

و ؾق ظالی که هایىن و ... «ال ؼؿا بحكن... اظمؿ»: بیچاقه همىكم وكي قا لیك ايؿاؼث و گلث
 ...ؾاؾ او هىویوی گىي يمی... ياقاظث بىؾ ال اجام بیكوو قكث

ؾو آشیل و ِؿای هىویوی و ؾاؾ و بیؿاؾ و ؼًؿه ال اجاهن بلًؿ بىؾ و هى هٍـىل يىٌیؿو چای و ؼىق
 ...ی جلىیمیىو چٍماين هیؽکىب به ِلعه

 ...يىاق ؾوم هن جمام ٌؿ... يىاق اول جمام ٌؿ

 ...وه بؼؿ ال يیمه ٌب بىؾ... واػث قا يگاه کكؾم

ؾق بال ٌؿ و ؾؼحك ... اها پاوؽی يؿاؾ« ؼىای؟ چی هی»: ؾاؾ لؾم... ی ؾق چكؼیؿ ؾوحگیكه... ياگهاو
 ...بیماقم واقؾ ٌؿ

 ...کمی واکث هايؿم... شا ؼىقؾه بىؾم

 ...و قكث« بابا ال ؼؿا بحكن... بابا ال ؼؿا بحكن»: يمؾیک هى ٌؿ و يگاهی به هى کكؾ و گلث

ایى ... جىايىحن باوق کًن يمی... ؾيبالً قكحن... اها پاوؽی يؿاؾ« واقه؟... واقه»: ِؿایً کكؾم
 ؾؼحك هى بىؾ؟

 ...ؼىؾي بىؾ... هاؾقي اوثؾیؿم جىی قؼحؽىاب ؾق بـل ... ؾق اجام قا بال کكؾم

بابا ال ؼؿا »: پیچیؿ ِؿای ؾؼحكم هًىل ؾق اجام هی... ویؿیى قا ؼاهىي کكؾم... به اجاهن بكگٍحن
 «...بحكن

 ...ؾايىحن چه ؾقؾم اوث يمی... ام ؼیه ػكم بىؾ پیٍايی... اظىان کكؾم لكلٌی واقؾ بؿين ٌؿه
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ی  کلماجً همه... ؾیؿم ؾؼحكم يمیی  چیمی شم چهكه... ًٌیؿم ِؿایی شم ِؿای ؾؼحكم يمی
... ؼىؾم قا قوی لهیى ولى کكؾم... لؾ هلبن ؼیلی جًؿ هی... های ؿللث چًؿ واله قا کًاق لؾه بىؾ پكؾه

 ...گفٌث وهث ؼیلی وكیغ هی... جىايىحن اها يمی... وؼی کكؾم بؽىابن

ال ؼؿا »: ٌؿ جکكاق هیبا هك جّىیكی ِؿای ؾؼحكم ... گفٌث جّاویك گفٌحه به وكػث ال بكابكم هی
 «...ال ؼؿا بحكن... بحكن

الّالة »: گلث هىـو هی... ی وشىؾم قا ككا گككث لكلٌی همه... بؿين لكلیؿ... ِؿای اـاو بلًؿ ٌؿ
... آه... يمال بهحك ال ؼىاب اوث... قاوث گلحی: گلحن... يمال بهحك ال ؼىاب اوث« ؼیك هى الًىم

 ...ها قا ؼىاب بىؾم ی ایى وال همه

 ...ای بىؾ ؾاٌحن اها ايگاق قاه ياًٌاؼحه ؾق آو قاه گام بكهی... ؤى گككحن و به ومث هىصؿ قكحن

 کصا بىؾی؟: گلث کكؾ و هی ايگاق يىین ؼًک ِبط وكليٍن هی

 !ای که باالؼكه بیؿاق ٌؿ ؼىي آهؿی ؼىابیؿه: گلحًؿ گىیی پكيؿگاو وعكؼیم هی

ها بىؾ  وال... بكاین وؽث بىؾ... ايؿو هكآو ٌؿمؾو قکؼث ؼىايؿم و هٍـىل ؼى... واقؾ هىصؿ ٌؿم
 ...هكآو يؽىايؿه بىؾم

هى کالم پكوقؾگاقت ... چكا ایى همه وال جكکن کكؾی: کًؿ کكؾم هكآو وكليٍن هی اظىان هی
 يبىؾم؟

 :کكؾم که ی ُلَهك قا جکكاق هی ی وىقه ایى آیه

 1چ ﮴  ﮳   ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ

همايا الله . ایؿ؛ ال قظمث الله يااهیؿ يٍىیؿ قوی کكؾه لیاؾه[ با گًاه]که بك ؼىؾ  بگى ای بًؿگاو هى»
 «بؽٍؿ ی گًاهاو قا هی همه

 ...ی گًاهاو؟ چوؿق ؼؿاويؿ ؾق ظن ها ههكباو اوث همه... ػصیب اوث
                                                           

 ۵۳: ـ لهك1
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یک لعظه وك شاین هیؽکىب ... اها يمال قا اهاهه کكؾيؿ... ؾووث ؾاٌحن به ؼىايؿو اؾاهه ؾهن
 ...ايگاق ؿكیب بىؾم... وپه همكاه هكؾم ؾق ِق يمال ایىحاؾم... ٌؿم

 ...جا ٘لىع ؼىقٌیؿ ؾق هىصؿ هايؿم... يمال به پایاو قویؿ

آياو قا ... ؼىاب بىؾيؿ... يگاهی به همىكم و واقه ايؿاؼحن... ؾق اجام قا بال کكؾم... به ؼايه بكگٍحن
 ...قها کكؾم و به هعل کاقم قكحن

همه با ٌىؼی بهن ... همکاقاين با ؾیؿين شا ؼىقؾيؿ... کاقم ظأك ٌىمػاؾت يؿاٌحن لوؾ وك 
 !گلحًؿ جبكیک هی

همیٍه ... ابكاهین همکاقم بىؾ... هًحظك آهؿو ابكاهین بىؾم... يگاهن به ؾق بىؾ... اهمیحی يؿاؾم
 ...ؼىي اؼالم و ؼىي بكؼىقؾ بىؾ... کكؾ يّیعحن هی

 !جىايىث باوق کًؿ ؾیؿ يمی چیمی قا که هی... ٌىالي قكحنابكاهین که آهؿ ال شاین بلًؿ ٌؿم و به پی

 «اظمؿ ؼىؾجی؟»: پكویؿ

 ...«ؼىاهن باهات ظكف بمين هی»: او قا به ومث ؼىؾ کٍیؿم و گلحن« !بله»: گلحن

 «ليین همیًصا جىی ؾكحك ظكف هی... هٍکلی يیىث»: گلث

 ...«بكین جىی ِولق... يه»: گلحن

چٍمايً پك ال ... شكیاو ؾیٍب قا به او گلحن... ؾیؿ هى گىي هی های ابكاهین واکث بىؾ و به ظكف
ؾوباقه با جاقیکی گًاه، ... ایى يىقی اوث که هلبث قا قوٌى کكؾه»: لبؽًؿی لؾ و گلث... اٌک ٌؿ

 ...«ؼاهىًٌ يکى

لبؽًؿ بك لبن بىؾ و کاقم قا ... آو قول، با وشىؾی که ٌبً قا يؽىابیؿه بىؾم، قول پكيٍاٖ و ٌاؾی بىؾ
 ...ؾاؾم به ؼىبی ايصام هی

ها وبب پك کاقی و يٍا٘ن  یکی ال آو... ؼىاوحًؿ آهؿيؿ و ال هى کمک هی اقباب قشىع پیً هى هی
 «!ایى به ؼا٘ك يمال ِبعی اوث که ؾق هىصؿ ؼىايؿم»: قا پكویؿ؛ گلحن
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کكؾ و  ایث هیاها يه ٌک! لؾم ؾاؾ و هى چكت هی هبال بیٍحك کاقها قا ؼىؾي ايصام هی... بیچاقه ابكاهین
 ...واهؼًا ايىاو ؼىبی بىؾ... لؾ يه ين هی

 ...ٌىؾ بله؛ ایى ٌیكیًی ایماو اوث وهحی واقؾ هلب ايىاو هی

 ...کكؾم گفٌث و هى اظىان ؼىحگی يمی لهاو هی

هى کاقها قا ايصام ... ال ؾیٍب جا ظاال يؽىابیؿی... بهحكه بكی ؼىيه... اظمؿ»: جا ایًکه ابكاهین گلث
 ...«ؾهن هی

 ...جّمین گككحن بماين... جًها چًؿ ؾهیوه به اـاو ظهك باهی هايؿه بىؾ... يگاهی به واػث ايؿاؼحن

 ...لوؾ ؼىؾم قا به هىصؿ قوايؿم و ؾق ِق اول يٍىحن... هىـو اـاو گلث

 ...لؾم بیكوو، پٍیماو بىؾم ی قولهایی که هًگام يمال ال هعل کاقم هی بكای همه

 ...قكحنبؼؿ ال يمال به ؼايه 

ؾاين چكا اظىان  یؼًی ظال واقه چٙىق اوث؟ يمی... کكؾم ؾق هىیك ؼايه اظىان يگكايی هی
 ...ؼىبی يؿاٌحن

وكم قا به آوماو بلًؿ ... جكون بیٍحك ٌؿ... جك ال هبل اوث کكؾم ایى باق قاه ؼايه ٘ىاليی اظىان هی
 ...کكؾم و ال ؼؿا ؼىاوحن ؾؼحكم قا لوؾجك ٌلا ؾهؿ

 ...همىكم قا ِؿا لؾم، اها کىی پاوػ يؿاؾ... ؾق قا بال کكؾم... به ؼايه قویؿم

 ...به وكػث واقؾ اجاهماو ٌؿم

 ...کكؾ همىكم کم کكؾه بىؾ و گكیه هی

 «...كىت کكؾ... واقه»: کكؾ گلث ؾق ظالی که گكیه هی... يگاهن کكؾ
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ؼىاوحن ... بايؿمام چه او قا به ویًه... به وكػث به ٘كف واقه ؾویؿم... گىیؿ يلهمیؿم چه هی
يه ِؿای ... همیًٙىق ؾوث و پاهایً... بؿيً وكؾ بىؾ... بلًؿي کًن اها ؾوحً به لهیى اكحاؾ

 ...هایً آهؿ و يه ِؿای يله هلبً هی

 ...ايگاق هاهی ؾقؼٍاو بىؾ... اي ايؿاؼحن يگاهی به چهكه

 ...جکايً ؾاؾم... ؼىاوحن بیؿاقي کًن

 ...و لؾ لیك گكیه« ...هكؾه... واقه هكؾه»: هاؾقي ككیاؾ لؾ

 ...ايگاق ؼىاب بىؾ... کكؾم ؾیؿم باوق يمی چیمی قا که هی

 ...هاین بلًؿ ٌؿ هن هن گكیه... هاین وكالیك ٌؿ اٌک

! ایى کاقو يکى... بابا»: گلحن هی... بىویؿهً هی... کكؾم به ِىقت لیبا و هىهای يكهً يگاه هی
 «...بابا

 «...إيا لله وإيا إلیه قاشؼىو... ال ظىل وال هىة إال بالله»: جنگق... یاؾم آهؿ که ایى یک هّیبث اوث

 «...ؾؼحكم واقه كىت کكؾه... كىقا ؼىؾت قا بكواو»: گلحن... به ابكاهین ليگ لؾم

... ای ولیؿ کلى کكؾيؿ ؿىلً که جمام ٌؿ بؿيً قا با پاقچه... ؾاؾيؿ لياو با همىكم واقه قا ؿىل هی
 ...يمؾیک بىؾ به لهیى بیلحن اها ؼىؾم قا کًحكل کكؾم... و وؾاع قا بگىینواقؾ اجام ٌؿم جا با او آؼكی

 ...اي قا بىویؿم پیٍايی

چٍمايً ... يگاهی به هاؾقي ايؿاؼحن... با او ػهؿ بىحن که جا هًگام هكگ ذابث هؿم باهی بماين
 ...هكهم بىؾ و قيگ به چهكه يؿاٌث

آهاؾه باي جا او ... آيصا به هن ؼىاهین قویؿ... قكحه او به اـو ؼؿا به بهٍث... ؿن هؽىق»: به او گلحن
 :وپه ایى آیه قا ؼىايؿم« بكای ها ٌلاػث کًؿ
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 2چڳ       ڳ ڳ گ        گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ

ايؿ، ككليؿايٍاو قا به آياو  ها قا ؾق ایماو پیكوی کكؾه ايؿ و ككليؿايٍاو آو و کىايی که ایماو آوقؾه»
هك که ؾق گكو کاقی اوث که ايصام ؾاؾه . کًین کكؾ و چیمی ال کاقهایٍاو قا کن يمی هلعن ؼىاهین

 ...«اوث

 ...و هى هن گكیىحن... هاؾقي گكیىث

 ...يمال شًاله قا بك او ؼىايؿین و او قا به هوبكه بكؾین

 ...ام قا قوٌى کكؾه بىؾ ؾیؿم که ليؿگی يگكیىحن و ايگاق يىقی قا هی ی او قا هی شًاله

بایؿ ؾؼحكم قا ایًصا ... بك هبك ایىحاؾم... به وىی هبك قكحین... آو هکاو جكوًاک... هبكوحاو قویؿینبه 
 ...بگفاقم

 «...ِبك کى اظمؿ»: ام گفاٌث و گلث ابكاهین ؾوحً قا بك ٌايه

بكای ایى ... ٌایؿ هن ككؾا... ٌایؿ اهكول... ی جىوث اظمؿ ایًصا ؼايه: با ؼىؾ گلحن... واقؾ هبك ٌؿم
 ای؟ ايه چه آهاؾه کكؾهغ

ی  آقلو ؾاٌحن او قا ؾق ویًه... او قا ؾق آؿىي گككحن« ...اظمؿ ؾؼحك قا بگیك»: ابكاهین ِؿاین لؾ
 ...بىویؿهً... ؾق آؿىٌن كٍاقي ؾاؾم... ؼىؾم ؾكى کًن

ها قا  وپه ؼٍث... «بىن الله، وػلی هلة قوىل الله»: وپه او قا بك ؾوث قاوث ؼىابايؿم و گلحن
 ...ی هًاكف لعؿ قا بىحن م و همهِق ؾاؾ

 ...هاین قا بگیكم يحىايىحن شلىی اٌک... هكؾم ٌكوع به قیؽحى ؼاک کكؾيؿ... ال هبك بیكوو آهؿم

                                                           

 ۲۱: ـ ٘ىق2
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 خاطرات یک تائب
هایً وىث ٌؿه و  اکًىو، هًگاهی که وًی ال او گفٌحه و اوحؽىاو... او پیكی اوث کهًىال

 ...اي قا بكای ها بالگى کًؿ ؾوقاو شىايیيٍیًین جا ؼا٘كات  وى، يمؾ او هی چٍمايً بی

ی جبىک قا ال  ؿموه ٌكکث ؾق يٍیًین و ؾاوحاو جؽلق او ال يمؾ کؼب بى هالک ـ قٔی الله ػًه ـ هی
... ًٌىین هی وی

... ؼىؾ ؾق آو ظٕىق ؾاٌث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـای بىؾ که پیاهبك  ی جبىک آؼكیى ؿموه ؿموه

به هكؾم ؾوحىق ظكکث ؾاؾ و ال آياو ؼىاوث ؼىؾ قا بكای شًگیؿو آهاؾه  لن ــ ِلی الله ػلیه ونقوىل ؼؿا 
... کًًؿ

آوقی کكؾ جا آيکه جؼؿاؾ يیكوها به وی هماق جى  ی هصهم کكؾو آو لٍکك قا شمغ همچًیى ال آياو همیًه
... قویؿ

.. .ی ؾقؼحاو پكذمك بىؾ ها و لفت يٍىحى ؾق لیك وایه لهاو با قویؿو هیىه هًگام يبكؾ هن

... که ؾق ايحظاقٌاو بىؾ هؿقجمًؿآو هن ؾق گكهای ٌؿیؿ و ؾوقِی قاه، و ؾٌمًی 

... ٌؿ جؼؿاؾ هىلماياو بىیاق بىؾ و يام اككاؾ ٌكکث کًًؿه ؾق ایى ؿموه ذبث يمی

: کًؿ کؼب ـ چًايکه ؾق ِعیعیى قوایث ٌؿه ـ ؾاوحاو ؼىؾ قا چًیى يول هی

ال هك وهث ؾیگكی  جك آهاؾهؼىؾ قا بكای شهاؾ  و ؾه بىؾمؾو َهكَکب جهیه کك... ؾق بهحكیى ؤؼیث بىؾم
... ؾايىحن هی

... ها جمایل ؾاٌحن ی ؾقؼحاو و هیىه ؾق ایى ظال، وؽث به وایه

... بكای ظكکث ؾق ككؾای آو قول آهاؾه ٌؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق همیى ظال بىؾم جا آيکه پیاهبك 

... ٌىم ؼكم و به آياو هلعن هی ؼىؾ قا هی قوم و شهال ككؾا به بالاق هی: با ؼىؾ گلحن

... ككؾا به بالاق قكحن، کاقی بكاین پیً آهؿ و بالگٍحن 
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... اها بال کاقی بكاین پیً آهؿ... ٌىم گكؾم و او ٌاءالله به آياو هلعن هی با ؼىؾ گلحن ككؾا بال هی

ه قولها گفٌث و ال همكاهی با گكؾم، و همیًٙىق اهكول و ككؾا کكؾم جا آيک بال با ؼىؾ گلحن ككؾا بال هی
... جؽلق وقلیؿم ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 

لؾم اها شم هًاكواو یا کىايی که هؼفوق بىؾيؿ، کىی ؾق  قكحن و ؾق هؿیًه هؿم هی ؾق بالاقها قاه هی
... هؿیًه يبىؾ

 * * *

... آقی کؼب ؾق هؿیًه هايؿ و ال قكحى به شهاؾ جؽلق وقلیؿ

... هماق جى ال یاقايً قكحًؿ جا به جبىک قویؿيؿ و وی ِلی الله ػلیه وولن ــ اها قوىل ؼؿا 

که اهل بیؼث ػوبه بىؾ  قا ی اِعابً يگكیىث اها یکی ال یاقايً هًگاهی که به آيصا قویؿ ؾق چهكه
« !کؼب بى هالک چه کكؾ؟»: ال همكاهايً پكویؿ... ؾق هیاو آياو يیاكث

! يظك به قاوث و چپً وی قا ال همكاهی با ٌما بالؾاٌثیا قوىل الله ؾو ػبا و : هكؾی گلث

... ای پیاهبك ؼؿا شم يیکی ال او چیمی وكاؽ يؿاقین... چه وؽى لٌحی گلحی: هؼاـ گلث

... چیمی يگلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپه قوىل ؼؿا 

 * * *

: گىیؿ کؼب هی

ؾق ظال بالگٍث به هؿیًه بىؾ،  لیه وولن ــ ِلی الله عی جبىک به پایاو قویؿ و پیاهبك  هًگاهی که کاق ؿموه
 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی قوىل ؼؿا  چگىيه ككؾا ؼىؾ قا ال هؤاؼفه: بىیاق ؿمگیى ٌؿم و با ؼىؾ هی گلحن

... شىحن ام یاقی و هؿؾ هی يصات ؾهن؟ و ال ؾايایاو ؼايىاؾه

... گىیی يصات يؽىاهن یاكث با قاوثبه هؿیًه قویؿ ؾايىحن که شم  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیى که پیاهبك 

واقؾ هؿیًه ٌؿ، و ال هىصؿ آؿال يمىؾه ؾو قکؼث يمال گماقؾ و وپه بكای ؾیؿاق  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
... با هكؾم يٍىث
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ٌاو آهؿه هؼفقت ؼىاوحه و وىگًؿ  بالهايؿگاو و جؽلق کًًؿگاو که هٍحاؾ و چًؿ يلك بىؾيؿ، ؼؿهث
ظاهك اهكٌاو قا پفیككث و بكایٍاو آهكلي ٘لب ؼىاوث و اوكاق  لی الله ػلیه وولن ــ َپیاهبك . ؼىقؾيؿ

... ٌاو قا به ؼؿاويؿ هحؼال واگفاٌث يهاو

يگاهی به وی ايؿاؼث و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... جا آيکه کؼب بى هالک آهؿ و بك وی والم گلث
... بیا: جبىمی ال قوی ؼٍن يمىؾ و وپه گلث

... وىی او قكث و ؾق بكابكي يٍىث کؼب به

چه چیم باػد ٌؿ جؽلق کًی؟ هگك بكای ؼىؾ هكکب يؽكیؿه »: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
« بىؾی؟

... آقی: گلث

« په چه باػد ٌؿ جؽلق وقلی؟»: ككهىؾ

ؾاٌحن  ؾاين که اگك ؾق هوابل ؿیك ٌما ال هكؾم قوی لهیى هكاق هی هى هی... ای قوىل ؼؿا: کؼب گلث
...  جىايىحن با ػفق ال ههكي يصات یابن با كّاظحی که ؾاقم هی

ؼؿاويؿ ٌما قا بك هى  به لوؾیؼؿا اگك اهكول بكای ٌما ؾقوؿی بگىین جا ال هى قأی ٌىیؿ ه ولی ب
...  ؼىاه واؼثؼٍمگیى 

و اگك بكای ٌما وؽى قاوث بگىین که ٌما قا بك هى ؼٍمگیى والؾ اهیؿواقم که ػاهبث يیک قا ال 
...  وىی ؼؿاويؿ ؾقیابن

ؼؿا هكگم چًیى هىی و جىايمًؿ يبىؾم، چًايچه ایى لعظه که ال ٌما ه ب... ؼؿا هىن ػفقی يؿاٌحنه ب
... جؽلق کكؾم

... وپه وکىت کكؾ

: قو به یاقايً کكؾ و ككهىؾ ه وولن ــ ِلی الله ػلیآيگاه قوىل ؼؿا 

... «ات هٕاوت کًؿ بكؼیم جا ؼؿاويؿ ؾقباقه... اها ایى به ٌما قاوث گلث»
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بیكوو آهؿ، ؾق ظالی که ؿمگیى و ياقاظث بىؾ و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـکؼب پای کٍاو ال يمؾ قوىل ؼؿا 
... اي چه ظکمی يمایؿ ؾايىث ؼؿاويؿ ؾقباقه يمی

: یؿيؿ، چًؿ جى ال آياو ؾق پی او قكحًؿ و او قا وكليً يمىؾيؿ و گلحًؿهىهً که چًیى ؾ

ػاشم ... وقی جى ٌاػك و وؽى... ؾق گفٌحه يؿیؿین که هكجکب گًاهی ٌؿه باٌی به ؼؿا وىگًؿ
بیاوقی؟ كوٗ کاكی بىؾ که  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـٌؿی که هايًؿ جؽلق کًًؿگاو ػفقی به ظٕىق پیاهبك 

! وبب هعى گًاهث ٌىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاوحـلاق قوىل الله 

وؽث هالهحن کكؾيؿ، و کاق به شایی کٍیؿ که يمؾیک بىؾ به ظٕىق قوىل الله ـ ِلی الله ػلیه 
وپه پكویؿم که آیا که ؾیگكی هن هايًؿ هى قاوث گلحه ... وولن بكگٍحه ؼىؾ قا ؾقوؽ گى والم

؟  اوث

جى گلث ه ايؿ، و پیاهبك ِلی الله ػلیه وولن وؽًی قا که ب گلحًؿ بلی ؾو يلك هن هايًؿ جى قاوث گلحه
...  بكای آيها يیم ككهىؾ

...  ايؿ آو ؾو هكاقة بى قبیغ الؼمكی و هالل ابى اهیه واهلی: گلحن آياو کیايًؿ؟ گلحًؿ

ٌؿ به آيها  ظٕىق یاكحه بىؾيؿ و هی بكای هى يام ؾو ايىاو ِالط قا آوقؾيؿ که ؾق بؿق: کؼب گلث
... اهحؿاء کكؾ و آيها قا اوىه هكاق ؾاؾ

... کًن گكؾم و ؼىؾم قا ؾقوؿگى يمی به ؼؿا بكيمی: گلحن

 * * *

... يٍیى ٌؿ و ؼايه... په کؼب قكث ؾق ظالی که ٌکىحه و ؿمگیى و اكىكؾه بىؾ

... هكؾم قا ال وؽى گلحى با کؼب و ؾو یاقي هًغ کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهؿجی يگفٌث که پیاهبك 

: گىیؿ کؼب هی

قكحن و کىی  به بالاق هی... هكؾم ال ها ؾوقی اؼحیاق يمىؾيؿ، و قوي هكؾم هن ؾق بكابك ها جـییك یاكث
... گلث با هى وؽى يمی
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... ًٌاؼحًؿ گككحًؿ گىیا ها قا يمی هكؾم ها قا ياؾیؿه هی

... ًٌاؼحین قهایی يبىؾيؿ که ها هیظحی ؾیىاقها ايگاق آو ؾیىا

... ًٌاؼحین لهیى يیم ايگاق آو لهیًی يبىؾ که هی

ایى هؿت قا به وك بكؾيؿ و ظحی وك ؼىؾ قا ال ؼايه  با گكیههای ؼىیً يٍىحًؿ و  قكواین ؾق ؼايه
...  آوقؾيؿ و هايًؿ قاهباو هٍـىل ػباؾت بىؾيؿ بیكوو يمی

ها يمال  ٌؿم و ؾق هىصؿ با هىلماو ال ؼايه بیكوو هی... وؾمجك ب جك و چاالک ولی هى ال آيها شىاو
...  کكؾ کكؾم، ؾق ظالیکه کىی با هى ِعبث يمی ؼىايؿم و ؾق بالاقها گٍث و گفاق هی هی

گلحن که آیا  گلحن و با ؼىؾ هی آهؿم و با او والم هی هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو ؾق هىصؿ يمؾ قوىل ؼؿا 
ؾق پاوػ والم ظكکث ؼىاهؿ يمىؾ یا ؼیك؟   لله ػلیه وولن ــ ِلی اهای پیاهبك  لب

به يمال هٍـىل  هًگاهی که ،کكؾم ٌاو يمال ؼىايؿه و ؾلؾکی به ایٍاو يگاه هی وپه ؾق يمؾیک
... گكؾايیؿ ٌؿم قوی ؼىؾ قا هی هی ایٍاو کكؾ و چىو هى هحىشه يگاهن هی ٌؿم، هی

 * * *

... ی ؾقؾؾقؾ ؾق پ... گفٌث قولهای کؼب همیًٙىق هی

... ًٌاؼحًؿ جكیى ٌؼكا بىؾ، و ظحی اهكا و پاؾٌاهاو او قا هی او ال بمقگاو هىم ؼىؾ و بلکه ال بلیؾ

... ٌؿ و آقلوی ؾیؿاق او قا ؾاٌحًؿ اٌؼاق او يمؾ بمقگاو ؼىايؿه هی

! کكؾ گلث و ظحی يگاهً يمی ؾق هیاو هىهً کىی با او وؽى يمی... ؾق هؿیًه... اها اهكول

... ؾق هؼكْ اهحعايی ؾیگك هكاق گككث... ق اوز وؽحی و ؿكبثجا ایًکه ؾ

چه کىی : پكویؿ گٍث که هكؾی يّكايی قا ؾیؿ که ال ٌام آهؿه بىؾ و ال هكؾم هی قولی ؾق بالاق هی
بكؾ؟  هكا به يمؾ کؼب بى هالک هی

! ه او ؾاؾای ال وىی پاؾٌاه َؿّىاو قا ب آو هكؾ يمؾ کؼب آهؿ و ياهه... هكؾم به کؼب اٌاقه کكؾيؿ
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اها پاؾٌاه با او چه کاقی ؾاقؾ؟ ! په ؼبك او به ٌام هن قویؿه و هٕیه بكای پاؾٌاه ؿىاو هن ههن بىؾ

: هحى ياهه چًیى بىؾ... کؼب ياهه قا گٍىؾ

به هى ؼبك قویؿه که ؾووحث با جى شلا يمىؾه و جى قا ٘كؾ ... ای کؼب بى هالک... اها بؼؿ»
... کكؾه

ؼىاقی و لبىيی يگفاٌحه؛ به ها بپیىيؿ جا با جى هىاوات و همؿقؾی ؼؿاويؿ جى قا به وكلهیى 
... «کًین

ایى ... ايؿ اهل کلك بك هى ٘مغ آوقؾه! ايا لله و ايا الیه قاشؼىو: هًگاهی که ياهه قا ؼىايؿ با ؼىؾ گلث
... ی اهحعايات اوث يیم ال شمله

... ه جىشه يکكؾوپه ياهه قا ؾق جًىق ايؿاؼث و آو قا وىلايؿ و به جٙمیغ پاؾٌا

... کكؾيؿ يٍیًی ؼىؾ ؾػىت هی ؾقباق پاؾٌاهاو بك وی گٍىؾه ٌؿ که او قا به بمقگؿاٌث و هن... آقی

... يگكیىحًؿ ای ػبىن به وی هی ؾق ظالی که اهل هؿیًه او قا ال ؼىؾ قايؿه بىؾيؿ و همه با چهكه

... ؾاؾيؿ کكؾ و پاوػ والهً قا يمی والم هی

... قكثگ پكویؿ و شىاب يمی هی

... ها به کاككاو جىشهی يکكؾ و ٌیٙاو ؾق وىث کكؾو او ياجىاو هايؿ ی ایى ایى اها با همه

... ياهه قا ؾق آجً ايؿاؼث و وىلايؿ

 * * *

... قولها ؾق پی هن گفٌث و یک هاه کاهل به پایاو قویؿ و کؼب ؾق هماو ؤؼیث بىؾ 

... ٌؿ جك هی قِه بك وی جًگجًهایی و جًگًا به او كٍاق آوقؾه بىؾ و قول به قول ع

... ٌؿ کكؾ و يه ظکمی ال ٘كین وظی يالل هی ی وی ظکمی هی ؾقباقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـيه پیاهبك 

 * * *
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... چهل قول به همیى ِىقت گفٌث

.. .اي قا کىبیؿ به يمؾ کؼب آهؿ و ؾق ؼايه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـای ال وىی پیاهبك ؼؿا  ؾق ایى هًگام ككوحاؾه

ـ پیاهبك : کؼب ال ؼايه بیكوو آهؿ و چه بىا ٌاؾ بىؾ که ٌایؿ ككشی قغ ؾاؾه، اها ككوحاؾه به او گلث

... ؾوحىق ؾاؾه ال ليث ؾوقی کًی ِلی الله ػلیه وولن ـ

ؾهن؟  ي٘الم: گلث

... اها ال او ؾوقی کى و با او يمؾیکی هکى... يه: گلث

... بكو جا ؼؿاويؿ ؾق ایى هىقؾ ؾاوقی کًؿات  يمؾ ؼايىاؾه: کؼب يمؾ همىكي قكث و گلث

... ای قا با همیى ؾوحىق به يمؾ ؾو ؾووث کؼب ككوحاؾ ككوحاؾه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیًٙىق پیاهبك 

هالل بى اهیة ... ای پیاهبك ؼؿا: آهؿ و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمىك هالل بى اهیة يمؾ پیاهبك ؼؿا 
ؾهی ؼؿهحً کًن؟  هی اشاله... پیكهكؾی ٔؼیق اوث

... اها با جى يمؾیکی يکًؿ... آقی: ككهىؾ

اكىكؾه اوث و ال قولی که ایًٙىق ... به ؼؿا هىن به هیچ چیم هیلی يؿاقؾ... ای پیاهبك ؼؿا: گلث
... کًؿ ٌؿه ٌب و قول گكیه هی

 * * *

ایماو  گفٌث و ؾوقی گمیؿو هىلماياو چًاو بك کؼب ٌؿیؿ ٌؿ که به قولهای وؽث ال پی هن هی
... ؼىؾ ٌک کكؾ

... گلحًؿ گلث و با او وؽى يمی با هىلماياو وؽى هی

... ؾاؾ گلث و والهً قا پاوػ يمی والم هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبك قوىل ؼؿا 

! به کصا بكوؾ؟ با چه کىی هٍىقت کًؿ؟

: گىیؿ ؼىؾ کؼب هی
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جكیِى هكؾم  پىك ػمىین و ال هعبىب هًگاهی که بال بك هى ٘ىل کٍیؿ، قكحن و ال ؾیىاق باؽ ابىهحاؾه که
...  ؾق يمؾم بىؾ، باال قكحن و بك وی والم کكؾم

...  بؽؿا هىن که شىاب والهن قا يؿاؾ

ؾايی که هى ؼؿا و قوىلً قا ؾووث هی ؾاقم؟  ای ابىهحاؾه جى قا به ؼؿا وىگًؿ آیا هی: به او گلحن

...  چیمی يگلث

...  ال هن وکىت يمىؾوؽًن قا جکكاق کكؾم و وىگًؿي ؾاؾم، ولی ب

...  بال وىگًؿي ؾاؾم

... ؼؿا و قوىلً ؾاياجكيؿ: گلث

ؾايؿ او هىهى اوث  که يمی! کؼب ایى پاوػ قا ال پىك ػمىیً که هعبىبحكیى هكؾم يمؾي بىؾ ًٌیؿ
! یا يه

ال باؽ بیكوو آهؿ و به ؼايه ... چٍمايً پك اٌک ٌؿ... يحىايىث آيچه قا ًٌیؿه بىؾ جعمل کًؿ
... قكث

... يه همىكی که با او بًٍیًؿ و يه ؾووحی که هىيىً ٌىؾ... اي ايؿاؼث اهی به ؾیىاقهای ؼايهيگ

... گفٌث ؾیگكاو قا ال گلحگىی با آياو يهی کكؾه بىؾ، پًصاه قول هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال قولی که پیاهبك 

 * * *

... جا آيکه

يالل  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی آياو بك پیاهبك  هًگام یک وىم آؼك ٌب، پفیكي جىبه... ؾق پًصاهمیى ٌب
... ٌؿ

آیا کؼب قا بٍاقت يؿهین؟ ... ای پیاهبك ؼؿا: ام ولمه ـ قٔی الله ػًها ـ گلث

... «جىايیؿ ٌب قا بؽىابیؿ ٌىيؿ و يمی ؾق ایى ِىقت هكؾم ایًصا شمغ هی»: ككهىؾ
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گاه يمىؾ ی آو يمال ِبط قا ؼىايؿ هكؾم قا ال پفیكي جىبه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك  هًگاهی که ... ها آ

... هكؾم بكای بٍاقت به يمؾ آياو ٌحاكحًؿ

: گىیؿ کؼب هی

ی ها ِعبث يمىؾ  ؾق هماو ظالی که ؼؿاويؿ ؾقباقه.. ها ؼىايؿم هى يمال ِبط قا بك پٍث یکی ال بام
... اي بك هى جًگ ٌؿه بىؾ ی ككاؼی آهؿه بىؾ و لهیى با همهکه وشىؾم بك هى گكاو 

بك هى يمال يگماقؾ یا وكات  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـکكؾ که بمیكم و پیاهبك  هیچ چیم بیً ال ایى ؿمگیًن يمی
ام يمال  هیچکه با هى وؽى يگىیؿ و کىی بك شًاله... کًؿ و هى بكای همیٍه يمؾ هكؾم هٙكوؾ بماين

... يگماقؾ

: گلث ق همیى ظال ِؿای ككیاؾ کىی قا ال کىه ولغ ًٌیؿم که هیؾ

! ای کؼب بى هالک هژؾه بؿه

... به وصؿه قكحن و ؾايىحن که ال وىی ؼؿاويؿ ككشی قغ ؾاؾه

هكؾی وىاق بك اوب به يمؾم آهؿ جا بٍاقجن ؾهؿ و هكؾی ال قوی کىه با ِؿای بلًؿ ایى بٍاقت قا به 
! جك بىؾ و ِؿا ال اوب وكیغ... هى قوايؿ

به ؼؿا ... هًگاهی که آو يؿا ؾهًؿه به يمؾم آهؿ لباون قا ال جى ؾق آوقؾم و به ػًىاو هژؾگايی به او ؾاؾم
... وىگًؿ لباوی ؾیگك شم آو يؿاٌحن، په لباوی ؾیگك قا هكْ گككحن و پىٌیؿم

ی جبكیک به يمؾ هى قكحن و هكؾم ؾق ایى هًگام ؾوحه ؾوحه بكا ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه يمؾ قوىل ؼؿا 
... ات ال وىی ؼؿاويؿ، هباقکث باؾ پفیكي جىبه: گلحًؿ آهؿيؿ و به هى هی

ی ایٍاو ال ٌاؾی  والم گلحن، ؾق ظالی که چهكه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـواقؾ هىصؿ ٌؿم و بك پیاهبك ؼؿا 
... ؾي ای ال هاه هی اي همايًؿ جکه ٌؿ چهكه ایٍاو هًگاهی که ؼىٌعال هی... ؾقؼٍیؿ هی

... ٌاؾ باي به بهحكیى قولت ال هًگاهی که هاؾقت جى قا به ؾيیا آوقؾه: به هى گلث

ال وىی ٌماوث یا ال وىی ؼؿاويؿ؟ [ آیا ایى پفیكي جىبه: ]گلحن
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... ی ها قا جالوت کكؾ وپه آیات پفیكي جىبه... ؼیك؛ ال وىی ؼؿاويؿ: ككهىؾ

: ؾق هوابل او يٍىحن و گلحن

... ؼىاهن هالن قا بكای ؼؿا و پیاهبكي ِؿهه ؾهن ام پفیككحه ٌؿه هی ه جىبهبكای آيک! ای قوىل ؼؿا

... هىمحی ال هالث قا يگه ؾاق که ایى بكایث بهحك اوث: ككهىؾ

ام ایى اوث که  بًابكایى ال کمال جىبه... ام هكا يصات ؾاؾ ؼؿاويؿ به وبب قاوحی! ای قوىل ؼؿا: گلحن
... ام شم قاوث يگىین جا ليؿه

 * * *

ی کؼب و ؾو یاقي قا پفیككث و ؾق ایى باقه آیاجی قا يالل يمىؾ که جا اهكول جالوت  ؼؿاويؿ جىبه... قیآ
: ٌىؾ هی

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ

ٱ ٻ ٻ ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  

 3چٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ

ههاشكاو و ايّاق که ؾق آو واػث ؾٌىاق ال او پیكوی کكؾيؿ ببؽٍىؾ په ال  به یویى الله بك پیاهبك و»
ای ال آياو هًعكف ٌىؾ، بال بك ایٍاو ببؽٍىؾ چكا که او  های ؾوحه آيکه چیمی يمايؿه بىؾ که ؾل

ی  و هبىل جىبه]بك آو وه جى که بك شای هايؿه بىؾيؿ [ يیم]و ( ۱۱۷)يىبث به آياو ههكباو و قظین اوث 
اي بك آياو جًگ گكؾیؿ و ال ؼىؾ به جًگ آهؿيؿ و  ی ككاؼی جا آيصا که لهیى با همه[ ه جؼىین اكحاؾآياو ب

جىبه ؾاؾ جا جىبه کًًؿ؛ [ جىكین]به آياو [ الله]ؾايىحًؿ که پًاهی ال الله شم به وىی او يیىث په 
« پفیك ههكباو اوث ؾ الله هماو جىبهیجكؾ یب

                                                           

 ۱۱۸-۱۱۷: جىبه 3
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 در شکم نهنگ
 ...اكحًؿ ها به یاؾ الله هی جیی هكؾم هًگاهی وػ همه

کًًؿ، اها همیى که وؽحی و هّیبث  اكحًؿ و ا٘اػحً هی بكؼی ال آياو ؾق ایى ظالث به یاؾ وی هی
 ...وپاقيؿ کًًؿ و او قا به ككاهىٌی هی بك٘كف ٌؿ وكپیچی هی

الض و جىبه َِ  ...هايًؿ ی ؼىؾ پایؿاق هی اها بكؼی ؾیگك بك 

گكؾايی کكؾيؿ و جکبك  اها هىهً قوی... قا به ایماو ككا ؼىايؿ یىيه ـ ػلیه الىالم ـ هىم ؼىؾ
 ...وقلیؿيؿ

اها کٍحی ؾق ووٗ ؾقیا ؾچاق هٍکل ٌؿ ... یىيه ؼٍمگیى ٌؿ و بك کٍحی قاه ؾقیا قا ؾق پیً گككث
چًؿ باق هكػه ايؿاؼحًؿ و هك ... و چىو وًگیى بىؾ ؾايىحًؿ بایؿ یکی ال وكيٍیًاو قا به ؾقیا بیًؿاليؿ

 ...قػه به يام یىيه اكحاؾباق م

 ...او قا به ؾقیا ايؿاؼحًؿ و يهًگ او قا بلؼیؿ و با ؼىؾ به اػمام ؾقیا بكؾ

 ...ها یىيه بىؾ و جاقیکی... همه چیم ؼیلی وكیغ اجلام اكحاؾ

ها قا ًٌیؿ که ؾق هؼك ؾقیا جىبیط ؼؿاويؿ قا  ِؿای وًگ قیمه... به ِؿای ا٘كاف ؼىؾ گىي ؾاؾ
 ...گىیًؿ هی

 :بىؾ که به ؼىؾ آهؿ ایًصا

 4چ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ

ػیبی، همايا هى ال  جى پاک و بی. شم جى يیىث[ به ظن]هؼبىؾی : ها يؿا لؾ که په ؾق جاقیکی»
 ...«وحمکاقاو بىؾم

 ..و ككز يالل ٌؿ... وؽًايً ؾقهای آوماو قا کىبیؿ

                                                           

 ۸۷: ـ ايبیاء4
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 ...ایى ؾاوحاو یىيه ـ ػلیه الىالم ـ بىؾ

 :گىیؿ و ها هیاها یىيه ؾوقا

 ...کكؾم ليؿگی یؼًی پىل بىیاق و قؼحؽىاب يكم و اجىهىبیل گكاو هیمث كکك هی... شىاو بىؾم

٘بن ػاؾت، گكوهی ؿاكل ... همكاه با گكوهی ال ؾووحاو کًاق واظل يٍىحه بىؾین... قول شمؼه بىؾ 
 ...قا ًٌیؿم« ظی ػلی اللالض... ظی ػلی الّالة»ِؿای ... بىؾین

ی كالض  ؾق ٘ىل ليؿگی باقها ِؿای اـاو قا ًٌیؿه بىؾم اها جا آو قول هؼًی کلمه ؼىقم هىن هی
ٌیٙاو چًاو بك هلبن ههك کىبیؿه بىؾ که ايگاق کلمات اـاو بكاین ... ؾايىحن قا يمی( قوحگاقی)

 ...ياهلهىم ٌؿه بىؾيؿ

 ...ٌؿيؿ هغ هیکكؾيؿ و بكای يمال شمؼه ز های ؼىؾ قا بك لهیى ككي هی هكؾم ؾوق و بك ها وصاؾه

 ...کكؾین جا به آب بميین اها ها ووایل ؿىاِی قا آهاؾه هی

همه چیم ... ال واظل ؾوق ٌؿین و به ووٗ ؾقیا قویؿین... هایماو قا پىٌیؿین و واقؾ ؾقیا ٌؿین لبان
 !ولكی لیبا و به یاؾ هايؿيی ؾق پیً بىؾ... ؼىب بىؾ

کپىىل که ؿىاَ با ؾيؿاو و ؾهاو ؼىؾ يگه اها ياگهاو و ؾق اوز جلكیط، هىمث پالوحیکی لىله 
هاین ٌؿ و به  ياگهاو آب ٌىق واقؾ قیه... ٌىؾ آب به ؾاؼل ؾهاو يكوؾ، پاقه ٌؿ ؾاقؾ و باػد هی هی

 ...ظال هكگ اكحاؾم

 !هك هىایی... ؼىاوحًؿ هاین هىا هی قیه

ؾايىحن ؾق ... وؾيؿؾقیا جاقیک بىؾ و ؾووحاين ال هى ؾوق ب... ياگهاو ٌكوع کكؾم به ؾوث و پا لؾو
 ...ؤؼیث ؼٙكياکی هىحن

هاین ٌؿ ؾايىحن  با اولیى يلىی که آب ٌىق واقؾ قیه... ام ال بكابك چٍماين گفٌث ياگهاو كیلن ليؿگی
 ...ؼؿاويؿ با چًؿ هٙكه آب ٌىق به هى يٍاو ؾاؾ که جًها او يیكوهًؿ و شباق اوث... چوؿق ٔؼیلن
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اها ؾق ػمن بىیاقی ... وؼی کكؾم ال آب بیكوو بیاین... الله ؾايىحن که قاه ككاقی يیىث هگك به وىی
 ...بىؾم

هىاله ایى بىؾ که چگىيه و ؾق چه ظال به ؾیؿاق ؼؿاويؿ ؼىاهن ... هٍکلن ایى يبىؾ که ؼىاهن هكؾ
 قكث؟

 اگك بپكوؿ که ؾق ایى هؿت چه کاق کكؾی چه بگىین؟

 اگك هكا ؾق هىقؾ يمال هعاوبه کًؿ چه بگىین؟

 ...ام با ایى کلمه پایاو یابؿ ؼىاوحن ليؿگی... ؾجیى اكحاؾمبه یاؾ ٌها

 ...جىايىحن آو قا بگىین كٍكؾ و يمی اها ايگاق ؾوحی ظلون قا هی« ...اٌهؿ»: گلحن

ؼؿایا هكا ... ؼؿایا هكا بكگكؾاو»: گلحن جىی ؾلن هی« ...  اي... اٌهؿ»: جالي کكؾم... وؼی کكؾم
کن کن ؾاٌحن ال هىي ... اها هیهات« ...یک لعظه... هیک ؾهین... كوٗ یک واػث... بكگكؾاو

 ...جاقیکی ػصیبی همه شا قا ؾق بك گككحه بىؾ... کكؾم هیچ چیم قا اظىان يمی... قكحن هی

 ...و ایى آؼكیى چیمی بىؾ که به یاؾم هايؿ

 ...جك ال آو بىؾ اها قظمث پكوقؾگاق وویغ

... چٍماين قا بال کكؾم... جاقیکی ال بیى قكث... یاكثهاین قاه  ياگهاو اظىان کكؾم هىا به ؾاؼل قیه
هًىل ... کًؿ به هىٌن بیاوقؾ ی اکىیژو قا ؾاؼل ؾهاين گفاٌحه و وؼی هی ؾیؿم یکی ال ؾووحاين لىله

 ...ؾاؼل آب بىؾین

ی ولىلهای بؿين  آيگاه هلبن و لباين و همه... كهمیؿم ظالن ؼىب اوث... اي ؾیؿم لبؽًؿ قا بك چهكه
 «...العمؿلله... اٌهؿ او ال اله اال الله و اٌهؿ او هعمؿا قوىل الله»: لؾيؿككیاؾ 

 ...ولی يه آو کىی بىؾم که واقؾ آب ٌؿه بىؾم... ال آب بیكوو آهؿم
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... ٌؿم گفٌحًؿ بیٍحك به ؼؿا يمؾیک هی ام هی هك چه قولهای ليؿگی... يگاهن به ليؿگی جـییك کكؾ
ایى وؽى ؼؿاويؿ قا ... ام چكا ليؿه... ؾايىحن چكا ایًصا هىحن... قال وشىؾم قا ؾق ایى ليؿگی ؾايىحن

 ...5«جا هكا ػباؾت کًًؿ»: به یاؾ آوقؾم که

 ...ام بیهىؾه آككیؿه يٍؿه... ؾقوث اوث

 ...یک قول به یاؾ آو ظاؾذه اكحاؾم... قولها گفٌث

ل ؾقیا قكحن و بكای الله جًها به آب لؾم و به هماو شا ؾق ؾ... لبان ؿىاِی پىٌیؿم... به ؾقیا قكحن
 ...ام چًاو وصؿه کكؾه باٌن آیؿ ؾق ليؿگی ای کكؾم که یاؾم يمی وصؿه

 ...کًن ايىايی پیً ال هى بكای ؼؿاويؿ وصؿه کكؾه باٌؿ ؾق شایی که گماو يمی

ای ؾق ؾل  اهیؿواقم ایى هکاو ؾق قول هیاهث به وىؾ هى ٌهاؾت ؾهؿ و ؼؿاويؿ هكا به وبب وصؿه
 ...آهیى... هث ؼىؾ هكاق ؾهؿ و واقؾ بهٍث ؼىؾ کًؿؾقیا هىقؾ قض

 ؟کارهای زشتم را و ها خیانت حتی
 ...جك اوث پكوقؾگاق ها ال پؿق و هاؾق ها يیم ههكباو

... يمىؾه ػكٔه همگاو بك قا جىبه که اووث ی گىحكؾه قظمث وبب به

... کًؿ وكکٍی و بىقلؾ ٘ـیاو چه هك و باٌؿ ٌؿه کلك و ٌكک هكجکب بًؿه آو چه هك

... اوث بال بكابكي ؾق جىبه ؾقِ  و اوث ٌؿه ػكٔه وی بك ؼؿاويؿ قظمث هن بال

 ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا پیاهبك ؼؿهث به کكؾه هىل پٍحی و ككوىؾه بؿيی با که ببیى قا والؽىقؾه پیك آو
... بىؾ يٍىحه ؼىؾ اِعاب يمؾ ایٍاو که ظالی ؾق آهؿ،

 به کٍاو کٍاو هایی گام با بىؾ اكحاؾه چٍمايً بك ابكوهایً و بىؾ کكؾه جکیه ؼىؾ ػّای به که پیك
:  گلث ؾقؾ با آهیؽحه ِؿایی با و آهؿ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا قوىل يمؾ

                                                           

ـاقیات ۵۶ـ اٌاقه به آیٔه 5  «...کًًؿو شى و ايه قا يیاككیؿم هگك بكای آيکه هكا ػباؾت »: وىقٔه 
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... باٌؿ يکكؾه قها قا هؼّیحی هیچ و باٌؿ ؾاؾه ايصام قا گًاهاو ی همه هكؾی اگك... ؼؿا پیاهبك ای

 کًًؿ جوىین لهیى اهل هیاو قا گًاهايً اگك که ٘ىقی به باٌؿ يگلحه جكک قا بمقگی و کىچک گًاه هیچ
... ٌىيؿ هالک همه

 کًؿ؟ جىبه جىايؿ هی او آیا

... ؾوؼث او به قا چٍمايً ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك

 باهی او ال چیمی ؾقؾها و ها ٌهىت و بىؾ کكؾه اي ٌکىحه ها وال گفق که يگكاو و هىل کكؾه پیكی
... بىؾ يگفاٌحه

 «ای؟ آوقؾه اوالم آیا»: ككهىؾ او به ؼٙاب وپه

... هىحی الله ی ككوحاؾه جى ایًکه و يیىث الله شم ظن به هؼبىؾی که ؾهن هی گىاهی هى: گلث

 هوابل، ؾق و... کى جكک قا ها بؿی و بؿه ايصام يیک کاقهای»: ككهىؾ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك په
... «کكؾ ؼىاهؿ جبؿیل يیکی به بكایث قا[ گًاهاو] آو ی همه ؼؿاويؿ

 هاین؟ کاقی لٌث و ها ؼیايث ظحی: گلث پیك

... آقی: ككهىؾ

! اکبك الله... اکبك الله... اکبك الله: لؾ ككیاؾ ٌاؾی ال پیك آو

 6...ٌؿ پًهاو ها ؾیؿه ال جا گلث هی جکبیك همچًاو و

 تر از پدر مهربان... تر از مادر مهربان
 ...جك اوث و هاؾق ها هن يىبث به ها ههكباواو ال پؿق ... آقی

                                                           

ِٖ ِعیط : گىیؿ ابى ظصك هی. وًؿ آو ؼىب و هىی اوث: گىیؿ هًفقی هی. ـ به قوایث ٘بكايی و بماق6 بك اوان ٌك
. اوث
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 شمغ شایی ؾق و آوقؾيؿ قا کلاق کىؾکاو و لياو هىالو، با يبكؾ پایاو ال په که آهؿه ِعیعیى ؾق
... کكؾيؿ

 و ؾاؾه ؾوث ال قا ؼىؾ ككليؿ که ٌؿ اویكاو ال ليی هحىشه ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك هًگام ایى ؾق
... بىؾ ؼىؾ ی شگكگىٌه شىحصىی ؾق وكاویمه

... يبىؾ ؼىؾ به ظىاوً و بىؾ وكاویمه

... يگكیىث هی آياو به... گٍث هی ؼىاقگاو ٌیك و کىؾکاو هیاو ؾق

 به اگك ظحی ببىیؿ، قا او و بلٍاقؾ ؼىؾ ی ویًه به و گیكؾ آؿىي ؾق قا ككليؿ که بىؾ ایى كوٗ آقلویً
... ٌؿ هی جمام شايً هیمث

... یاكث قا ككليؿ ياگهاو ظال، همیى ؾق

 به ؾلً و گككث آؿىي ؾق قا او... بكگٍث ٘بیؼی ظال به ؾوباقه و ؼٍکیؿ هاؾق اٌک ككليؿ یاكحى با
 کىؾک ؾهاو ؾق قا ویًه و بىویؿ و كٍكؾ آؿىي به قا او... وىؼث هایً گكیه و گكوًه يىلاؾ

... گفاٌث

... کكؾ هی يظاقه قا هاؾق ظال و قا، ِعًه ایى ؾلىىل ههكباو پیاهبك

 به بیًیؿ؟ هی قا لو ایى»: ككهىؾ و کكؾ یاقايً به قو ؾیؿ قا او ؾقؾياک ظال و هاؾق هّیبث که هًگاهی
 قا ككليؿي بگىیین او به و بیلكولین آجٍی اگك یؼًی ايؿالؾ؟ آجً ؾق قا ككليؿي اوث همکى ٌما يظك
 «ٌؿ؟ ؼىاهؿ کاقی چًیى ايصام به قأی آیا بیًؿالؾ، آجً ؾق

 ی ػّاقه و شگكگىٌه که ككليؿی... ايؿالؾ آجً ؾق قا او اوث همکى چگىيه کكؾيؿ؛ جؼصب ِعابه
 بىوؿي هی و گككحه آؿىي ؾق ایًگىيه قا ككليؿ که او کًؿ؟ کاقی چًیى جىايؿ هی چٙىق... اوث هلبً

 کًؿ؟ کاقی چًیى جىايؿ هی چٙىق... ٌىؾ هی ؼىؾ های اٌک با قا ِىقجً و

... ؼؿا قوىل ای ايؿالؾ يمی آجً ؾق قا او وىگًؿ ؼؿا به... يه: گلحًؿ
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 به يىبث هاؾق ایى ال جك ههكباو بًؿگايً بك الله که وىگًؿ ؼؿا به»: ككهىؾ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك
... «اوث ككليؿي

 در بیمارستان
 بىیاق و واله چهل جوكیبا اوث هكؾی ؾیؿم کكؾم که يگاهً... ٌؿم بیماقی اجام واقؾ بیماقوحاو ؾق

... چهكه ؼىي

... گكؾو و وك هگك بىؾ ظكکث بی و كلس کاهال بؿيً اها

... بكؾاق ٌىؾ هٙغ ایًکه ال هبل قا جللى ٌیػ: گلث... لؾ ليگ اجام جللى ياگهاو... ٌؿم اجام واقؾ

... ٌىؾ جمام جماوً جا کكؾم ِبك کمی و بكؾم گىًٌ يمؾیک به و بكؾاٌحن قا گىٌی

... بگفاق قا گىٌی ٌیػ: گلث بؼؿ

 کًی؟ هی ليؿگی ایًٙىق کی ال: پكویؿم او ال بؼؿ... گفاٌحن قا گىٌی

... کًن هی ليؿگی همیًٙىق اوث وال بیىث: گلث

 * * *

 ًٌیؿم قا بیماقی ِؿای ياگهاو... گفٌحن هی بیماقوحاو ؾق اجاهی کًاق ال: کًؿ هی يول ؾووحاو ال یکی
... آوقؾ هی ؾقؾ به قا ای ًٌىيؿه هك هلب که يالیؿ هی چًاو و کٍیؿ هی ككیاؾ که

 اها بكگكؾؾ کًؿ هی وؼی و اوث ظكکث بی کاهال ؾیؿم و ٌؿم اجاهً واقؾ: گىیؿ هی ؾووحن
... جىايؿ يمی

: گلث پكویؿم؛ قا اي ياله وبب پكوحاق ال

 هأمه وىء ؾچاق ؿفا هك ال بؼؿ و اوث قوؾه هٍکل ؾچاق همیًٙىق... اوث كلس کاهال او
... ٌىؾ هی

! يٍىؾ هٍکل ؾچاق جا يهیؿ بكيصً و گىٌث... يؿهیؿ او به وًگیى ؿفای ؼىب: گلحن
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 واقؾ بیًی ال لىله ٘كین ال هن آو که ٌیك شم به ؼؿا به ؾهین؟ هی چه او به ؾايی هی: گلث پكوحاق
... ؾهین يمی او به ؾیگكی چیم ٌىؾ هی بؿيً

... ٌیك هٕن بكای... ؾقؾ همه ایى

 * * *

... بىؾ کاهل كلس ؾچاق که گفٌث هی بیماقی اجام کًاق ال که کكؾ يول بكاین ؾووحاو ال ؾیگك یکی

 ؾق ؾیؿم و ٌؿم اجاهً واقؾ... لؾ هی ِؿا گفٌحًؿ هی اجاهً کًاق ال که قا کىايی بیماق آو: گىیؿ هی
 ِلعه یک هماو جًها که بىؾ واػث چًؿ بیماق آو و ٌؿه يهاؾه هكآيی آو بك که اوث ای جؽحه هوابلً

 کمک او به که بىؾ يیاكحه هن قا کىی و بميؿ وقم قا هكآو ی ِلعه جىايىث يمی چىو کكؾ هی جکكاق قا
... کًؿ

... بميیؿ وقم قا هكآو ایى لٙلاً  ببؽٍیؿ،: گلث هى به قویؿم او به که هًگاهی

... کكؾ هكآو ؼىايؿو به ٌكوع و ٌؿ ؼىٌعال... لؾم وقم قا ِلعه

 بیماقی ال... ها ؿللث و او ظكَ ال بىؾم ٌگلث ؾق... گكیه لیك لؾم و کًن کًحكل قا ؼىؾم يحىايىحن
... ها جًؿقوحی و او

 *  *  *

ها واقؾ اجام هكؾی ٌؿم که کاهال كلس بىؾ  ؾق یکی ال بیماقوحاو: کكؾ یکی ؾیگك ال ؾووحاو جؼكیق هی
 آقلویث چیىث؟: به او گلحن... ؾلن به ظالً وىؼث... جىايىث وك ؼىؾ قا ظكکث ؾهؿ و كوٗ هی

هى يمؾیک چهل وال ؾاقم و ِاظب پًس ككليؿ هىحن و يمؾیک هلث وال اوث بك : بیماق گلثآو 
 ...ی هكؾم ليؿگی کًن آقلو يؿاقم ؾوباقه قاه بكوم یا ككليؿاين قا ببیًن و یا هايًؿ بویه... ایى جؽث هىحن

 ...هكؾم وصؿه کًنام قا بكای ؼؿاويؿ به لهیى بگفاقم و هايًؿ  جًها آقلوین ایى اوث که بحىاين پیٍايی

 *  *  *
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... ی يىقايی بك قوی جؽث ؼىابیؿه بىؾ پیكهكؾی با چهكه... واقؾ اجام اظیا ٌؿم: گلث پمٌکی هی
بك قوی وی ػمل هلب ايصام ؾاؾه بىؾيؿ که ؾق ؼالل آو ؾچاق ... ی او ايؿاؼحن يگاهی به پكويؿه

لي يكویؿه و به کما قكحه های هؾ به همیى وبب ؼىو به بكؼی ال هىمث... قیمی ٌؿه بىؾ ؼىو
 ...بىؾ

یکی ال ككليؿايً ... کٍیؿ ها به او وِل بىؾيؿ و با جًله هًّىػی هك ؾهیوه يه باق يله هی ؾوحگاه
 ..اي پكویؿم، گلث که پؿقي والها اوث ؾق یک هىصؿ هىـو اوث ؾقباقه... کًاق او بىؾ

هیچ واکًٍی ... ا او ِعبث کكؾمب... چٍمايً قا بال کكؾم... ؾوحً قا جکاو ؾاؾم... يگاهً کكؾم
 ...ؤؼیحً ؼٙكياک بىؾ... ؾاؾ يٍاو يمی

 ...كهمیؿ اها او چیمی يمی... پىكي کًاق گىًٌ ٌكوع به ظكف لؾو با او کكؾ

و همیًٙىق با او ... ؾایی ال ولك بكگٍث... بكاؾقام ظالٍىو ؼىبه... هاؾق ظالً ؼىبه... پؿق: گلث
 ...کكؾ ِعبث هی

ؾوحگاه جًله هك ؾهیوه يه باق به او ... ؾاؾ او ؤؼیث بىؾ و ػکه الؼملی يٍاو يمیاها پیكهكؾ ؾق هن
 ...ؾاؾ يله هی

گه که  به شم كاليی که اٌحباه اـاو هی... هىصؿ هٍحام جى هىث: ياگهاو پىك ؾق گىي پؿقي گلث
 ...شای جى جىی هىصؿ ؼالیه... ای يیىث که اـاو بگه ؾیگه

به ؾوحگاه ... ی پیكهكؾ لكلیؿ و ٌكوع به يله کٍیؿو کكؾ بكؾ ویًههمیى که اون هىصؿ و اـاو قا 
 ...ؾاؾ که هصؿه جًله ؾق ؾهیوه ؾاقؾ يگاه کكؾم؛ يٍاو هی

 ...پىك اها ؼبك يؿاٌث

 ...بكاؾقم كاقؽ الحعّیل ٌؿ... پىك ػمى الؾواز کكؾ: وپه گلث

 ...ؾوحگاه بىؾ بال پیكهكؾ ال ظكکث ایىحاؾ و جًله به يه باق ؾق ؾهیوه قویؿ که جىوٗ
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... چٍمايً قا بال کكؾم... ؾوحً قا جکاو ؾاؾم... ایى قا که ؾیؿم پیً او قكحن و کًاق وكي ایىحاؾم
 ...جؼصب کكؾم... ؾاؾ هیچ واکًٍی يٍاو يمی... هیچ ظكکحی يؿاٌث

 ...ظی ػلی اللالض... ظی ػلی الّالة... الله اکبك: به گىًٌ يمؾیک ٌؿم و گلحن

 ...ؾاؾ جؼؿاؾ هصؿه جًله قا ؾق ؾهیوه يٍاو هی... کكؾم ه جًله قا يگاه هیؾق همیى ظال ؾوحگا

 !بلکه چه بیماقايی هىحین ها! چه بیماقی بىؾ او

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 7 چڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ

بكپا ؾاٌحى يمال و ؾاؾو لکات هٍـىل هكؾايی که يه جصاقجی و يه ؼكیؿ و ككوٌی آياو قا ال یاؾ الله و »
جا الله آياو قا بك اوان ( ۳۷)ٌىؾ  ها ؾق آو لیك و قو هی ها و ؾیؿه جكوًؿ که ؾل ؾاقؾ؛ ال قولی هی يمی

ايؿ پاؾاي ؾهؿ و ال كٕل ؼىؾ به آياو اكموو ؾهؿ و الله هك که قا بؽىاهؿ  بهحكیى کاقی که ايصام ؾاؾه
 ...«ؾهؿ بؿوو ظىاب قولی هی

 ...وؾ ظال آو بیماقاوایى ب

ای کىی ... ها ایمًی ها و لؼن ای که ال وقم... ها و ؾقؾها به ؾوقی اکًىو جى ای کىی که ال بیماقی
 ...ها جكوی يؿاقی ليی و ال يومث ها ؾوث و پا هی که ؾق يؼمث

ال قوی؟ چه آلاقی به جى قوايؿه؟ آیا  هگك ؼؿاويؿ ؾق ظن جى چه کكؾه که با گًاه به ؾیؿاق او هی
 ٌماق او بكؼىقؾاق يیىحی؟ های پی ؾق پی و كٕل بی يؼمث

ام آیا بؿو والن به جى يؿاؾم؟ آیا  بًؿه: جكوی که ككؾا ؾق بكابك ؼؿاويؿ بایىحی و به جى بگىیؿ آیا يمی
 ات قا والن يگكؾايؿم؟ ات قا يگىحكؾم؟ آیا بیًایی و ًٌىایی قولی

 ...آقی: و جى بگىیی

                                                           

 ۳۷: يىق -7
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های هى هؼّیحن کكؾی؟ چكا ؼىؾ قا ؾق هؼكْ ؼٍن هى هكاق  په چكا با يؼمث: وپه بگىیؿ
 ؾاؾی؟

و آيگاه ؾق هیاو ؼالین و شلىی ؾیؿگاو همه ػیىبث قا بكهال واليؿ و گًاهايث قا ؾق بكابكت ػكٔه 
 ...کًًؿ

 ...چه بؿ هىحًؿ گًاهاو و چه ٌىهًؿ و چه ؼٙكياک

 هگك هىم يىض قا چیمی شم گًاهاو ؿكم کكؾ؟

 قا چیمی شم گًاهاو هالک واؼث؟و آیا ػاؾ و ذمىؾ 

و آیا چیمی شم گًاهاو باػد ٌؿ وكلهیى لىٖ بك قوی آياو بكػکه ٌىؾ و باػد يمول ػفاب بك هىم 
 هایی ال وصیل بك ابكهه گكؾیؿ و ككػىو قا يابىؾ کكؾ؟ ٌؼیب گكؾیؿ و باػد باقي وًگ

 شم گًاهاو؟

 های استىار کىه
کكؾ و  ؾق هکه به ِىقت پًهايی به اوالم ؾػىت هی یه وولن ــ ِلی الله ػلؾق آؿال بؼرث، پیاهبك ؼؿا 

 ...ؾاٌحًؿ هىلماياو يیم ؾیى ؼىؾ قا پًهاو هی

ـ ِلی الله هكؾ ٌؿيؿ، ابىبکك ِؿین ـ قٔی الله ػًه ـ اِكاق يمىؾ که پیاهبك  ۸۸هًگاهی که هىلماياو 

 ...ؾػىت قا ػلًی يمایؿ ػلیه وولن ـ

 «...ها کن هىحین... ای ابابکك»: قهىؾف ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

به وىی هىصؿ قكث و هىلماياو همكاه با او  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها ابىبکك آيوؿق اِكاق کكؾ جا آيکه پیاهبك 
 ...ی ؼىؾ هك که ؾق هیاو هىم و ػٍیكه... ؾق گىٌه و کًاق هىصؿ پكاکًؿه ٌؿيؿ

... يؽىحیى ؼٙیبی بىؾ که به وىی ؼؿاويؿ ؾػىت کكؾاو ... ابىبکك ؾق هیاو هكؾم به ؼٙبه ایىحاؾ
گیكؾ بكؼاوحًؿ و بك ابىبکك و  ؾايؿ و ال ؾیًٍاو ػیب هی هٍكکاو که ؾیؿيؿ ؼؿایايٍاو قا کن اقلي هی

 ...ؾیگك هىلماياو ٌىقیؿيؿ و آياو قا ؾق گىٌه و کًاق هىصؿ به ٌؿت کحک لؾيؿ
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ای او قا ؾق هعاِكه گككحًؿ و چًاو لؾيؿ  ػؿه... قؾک ابىبکك ؾق ایى ظال ؾیى قا با ِؿای بلًؿ بیاو هی
 ...او هیايىال بىؾ و جوكیبا پًصاه وال وى ؾاٌث... که به لهیى اكحاؾ

اي قا لگؿهال کكؾ و با ؾو لًگ کلً ولث  ی كاون به وىی او آهؿ و ٌکن و ویًه ػحبة بى قبیؼه
اي  ٌؿ بیًی ابىبکك قا ال چهكه اي لؾ که ِىقجً لؼمی و ؼىيیى ٌؿ جا شایی که يمی چًاو به چهكه

 ...جٍؽیُ ؾاؾ، و ابىبکك ؾق ایى ظال بیهىي بىؾ

ای بكؾيؿ و ٌک يؿاٌحًؿ که  اي بًی جین آهؿيؿ و هٍكکاو قا ػوب قايؿيؿ و او قا ؾق پاقچه وپه هبیله
 ...او قا ؾق هًملً يهاؾيؿ... هكؾه اوث

 ...ؾاؾ پاوػ يمی لؾيؿ اها با او ظكف هی... پؿق و هىهً کًاقي يٍىحه بىؾيؿ

ـ ِلی الله پیاهبك : چٍمايً قا بال کكؾ و يؽىحیى وؽًی که گلث ایى بىؾ... ؾق پایاو قول به ؼىؾي آهؿ

 چٙىق اوث؟ ػلیه وولن ـ

 !پؿقي ؼٍمگیى ٌؿ و ياومایً گلث و بیكوو قكث

 ...کكؾ که چیمی بؽىقؾ کكؾ به او آب و ؿفا ؾهؿ و اِكاق هی وؼی هی... هاؾقي کًاق او يٍىث

 چٙىق اوث؟ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك : گلث اها ابىبکك كوٗ هی

 ...به ؼؿا وىگًؿ هى ؼبكی ال ؾووث جى يؿاقم: هاؾقي گلث

 ...به يمؾ ام شمیل ؾؼحك ؼٙاب بكو و ال او بپكن: ابىبکك گلث

 ...کكؾ ام شمیل هىلماو بىؾ اها اوالهً قا پًهاو هی

 پكوؿ هعمؿ بى ػبؿالله ؾق چه ظال اوث؟ ابىبکك هی: گلث هاؾق ابىبکك به يمؾ ام شمیل قكث و

... ًٌاون و يه هعمؿ قا هى يه ابىبکك قا هی: جكویؿ ال اوالهً ؼبكؾاق ٌىيؿ، گلث ام شمیل که هی
 ...ؼىاهی همكاه جى به يمؾ ككليؿت ؼىاهن آهؿ اها اگك هی

 ...و همكاه او قكث.. باٌؿ: گلث
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 ...ای لؼمی و ؼىيیى بك لهیى اكحاؾه قا ؾیؿ که با چهكه همیى که به يمؾ ابىبکك واقؾ ٌؿ او

اهیؿواقم ... ايؿ اهل كىن و کلكيؿ به ؼؿا وىگًؿ هىهی که با جى چًیى کكؾه: با ؾیؿو او گكیىث و گلث
 ...ؼؿاويؿ بكای جى ال آياو ايحوام گیكؾ

 چه کكؾ؟ ه وولن ــ ِلی الله ػلیقوىل ؼؿا ... ای ام شمیل: ابىبکك به وؽحی به او يگكیىث و گلث

 ...ًٌىؾ هاؾقت ایًصا يٍىحه و ؾاقؾ هی: ام شمیل به ابىبکك گلث

 ...ال او به جى لیايی يؽىاهؿ قویؿ: ابىبکك گلث

 ...والن اوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا : گلث

 په کصاوث؟: ابىبکك گلث

 ...ی ابى ابی االقهن ؾق ؼايه: گلث

 ...چیمی بؽىق... وو ال ظال ؾووحث هٙمئى ٌؿیاکى: هاؾق ابىبکك ؼٙاب به او گلث

قوم  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـيىٌن جا آيکه به يمؾ قوىل ؼؿا  ؼىقم و يمی هىن به ؼؿا چیمی يمی... هكگم: گلث
 ...و او قا با چٍماو ؼىؾ ببیًن

 ...ِبك کكؾيؿ جا هىا جاقیک ٌؿ و هكؾم ؼىابیؿيؿ

هک هاؾقي و ام شمیل ال ؼايه بیكوو قكث و او قا به يمؾ با ک... ابىبکك ؼىاوث بكؼیمؾ اها يحىايىث
 ...بكؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 

هىلماياو يیم به وىی او ... همیى که او قا ؾیؿ، بـلً کكؾ و او قا بىویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 
 ...قاظث ٌؿبه ٌؿت بكای ابىبکك يا ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... آهؿيؿ

هگك کاقی که آو ... هى هٍکلی يؿاقم... پؿق و هاؾقم كؿایث ای قوىل ؼؿا: گلث اها ابىبکك هی
 ...كاون با ِىقجن کكؾ
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و جى هكؾی ... ایى هاؾقم هىث که ؾق ظن ككليؿي بىیاق يیکىکاق اوث... ای پیاهبك ؼؿا: وپه گلث
ی جى او قا ال آجً  اهیؿ که الله به واوٙه... او قا به وىی الله ػموشل ؾػىت کى... هباقک هىحی

 ...يصات ؾهؿ

 ...و او اوالم آوقؾ... بكای وی ؾػا کكؾ، وپه او قا به اوالم ككا ؼىايؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

که چه ايؿاله بك ؾػىت به وىی ؼؿاويؿ ... ایى کىه اوحىاق، ابىبکك ِؿین ـ قٔی الله ػًه ـ قا ببیى
 ...اقی ٌگلث ايگیم او قا بك ؾیى ؼؿاويؿ ببیىظكیُ اوث و پایؿ

 !پناه بر خدا: گفت
گٍث و کاالهایً قا  ها هی ای ؾوقه گكؾ ؾق کىچه او شىايی كویك بىؾ که به ػًىاو ككوًٌؿه

 ...ككوؼث هی

ی ٌیٙاو بىؾ  اها ٘كف ؾیگك ؾاوحاو ليی بىؾ بؿکاقه که ال ايصام ظكام هیچ ابایی يؿاٌث و گىیا جله
 ...هكؾاوبكای ٌکاق 

لو ؾق قا يیمه بال کكؾ و او قا ِؿا لؾ و ... گفٌث ی آو لو هی قولی شىاو كویك ها ال کًاق ؼايه
اها ... ی هیمث شًىی ال او پكویؿ و ال وی ؼىاوث ؾاؼل ؼايه بیایؿ جا کاالهای او قا ببیًؿ ؾقباقه

 ...ككا ؼىايؿی او ٌؿ ؾق قا بىث و او قا به ايصام کاق ظكام  همیى که شىاو واقؾ ؼايه

 !پًاه بك ؼؿا: اها شىاو گلث

 ...ايؿ ها هايؿه ايؿ و ظىكت ها قكحه و هًگاهی قا به یاؾ آوقؾ که لفت

 ...ؾهًؿ ايؿ ػلیه او ٌهاؾت هی قولی قا که اػٕای بؿيً که ال ظكام لفت بكؾه 

... وؽى گلحه لبايً که با آو... ؾوحً که با آو لمه کكؾه... پایً که با آو، به ومث ليا قكحه اوث
 ...ی هىهای بؿيً ی ـقات وشىؾي و همه و بلکه همه

 ...گكهای آجً شهًن قا به یاؾ آوقؾ و ػفاب ؼؿاويؿ قا
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ليًؿ و هك گاه یکی ال آياو  های آهًیى آياو قا هی ٌىيؿ و با ٌالم قولی قا که لايیاو ؾق آجً آویماو هی
ؼًؿیؿی  ا بىؾ ایى ؾاؾ و ككیاؾ آو وهث که هیکس: گىیًؿ ياله کكؾ و ككیاؾقن ؼىاوث هالئکه به او هی

 !کكؾی؟ گككحی و ال او ظیا يمی کكؾی و ؼىي بىؾی و ؼؿاويؿ قا ؾق يظك يمی و جلكیط هی

به ؼؿا وىگًؿ کىی ال ... ای اهث هعمؿ»: قا به یاؾ آوقؾ که ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایى وؽى پیاهبك 
اگك آيچه قا که هى ... ای اهث هعمؿ... کًیمي ليا کًؿاي یا  جك يیىث که بًؿه ؼؿاويؿ باؿیكت

 ...«گكیىحیؿ ؼًؿیؿیؿ و بىیاق هی ٌک کن هی ؾايىحیؿ، بی ٔؾاين هی هی

قا به یاؾ آوقؾ که ؾق ؼىاب لياو و هكؾايی لؽث قا ؾق شایی جًگ هايًؿ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقویای پیاهبك 
لؾيؿ و آجٍی ال  کٍیؿيؿ و ؾاؾ هی و آياو ككیاؾ هی... جًىق ؾیؿه بىؾ که پاییى آو بال بىؾ و باالیً جًگ

ه ػلیه ـ ِلی اللپیاهبك ... لؾيؿ وق ٌؿو آو آجً ال ٌؿت گكها ككیاؾ هی با ٌؼله... ٌؿ ها قوٌى هی پاییى آو

ایًاو هكؾاو و لياو : و شبكئیل ؾق پاوػ گلث« ایًاو چه کىايی هىحًؿ ای شبكئیل؟»: پكویؿ وولن ـ
 ...ها ؾق قول هیاهث اوث و ایى ػفاب آو... لياکاقيؿ

 ...ال ؼؿاويؿ ػلى و ػاكیث ؼىاهايین... و ػفاب آؼكت بؿجك و هايؿگاقجك اوث

چگىيه وحك ! اػىـ بالله: پاوػ يله ؼىؾ گلثاها ؾق ! ليا کى و جىبه کى: يلىً به او گلث
پكوقؾگاقم قا لیك پا بگفاقم؟ چٙىق به ليی يگاه کًن که بكاین ظالل يیىث، ؾق ظالی که ؼؿاويؿ ال 

کًین آيگاه ؾق بكابك ؼىؾ ؼؿا  بیًؿ؟ چٙىق اوث که ؼىؾ قا ال بًؿگاو ؼؿا پًهاو هی باالی وك ها قا هی
 گًاه کًین؟

 ...جاؾ و به ؾق يگكیىثپه به كکك قاه ككاق اف

لين و هكؾم ؼىاهًؿ  ؼىاهن ايصام يؿهی ككیاؾ هی به ؼؿا اگك کاقی قا که هی: اها آو لو كاشكه گلث
ؾق آو ِىقت چیمی شم ... ام به هى ظمله کًؿ آهؿ و ؼىاهن گلث ایى شىاو هّؿ ؾاٌث ؾق ؼايه

 !اػؿام یا ليؿاو ؾق ايحظاقت يؽىاهؿ بىؾ

 ...او قا ال ؼؿاويؿ جكوايؿ، اها آو لو پًؿ يگككث... لكلیؿ ه ؼىؾ هیآو شىاو پاکؿاهى ال جكن ب

 ...ای اكحاؾ که ال ؾوحً ؼالَ ٌىؾ هًگاهی که چًیى ؾیؿ به كکك ظیله
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 ؾوحٍىیی کصاوث؟ : گلث

ی آو ايؿاؼث اها ؾیؿ  هًگاهی که واقؾ ؾوحٍىیی ٌؿ يگاهی به ؾقیچه... ؾوحٍىیی قا به او يٍاو ؾاؾ
 ...بًابكایى كکك ؾیگكی کكؾ... گكیمؾجىايؿ ال آو ب يمی

ٌؿ قكث و هوؿاقی ال آو قا بكؾاٌث و بك لبان و  به وىی ًِؿوهی که يصاوات ؾق آو شمغ هی
 ...ؾوحاو و بؿو ؼىؾ کٍیؿ

 ...وپه به يمؾ لو قكث

 ...لو جا او قا ؾیؿ ككیاؾی کٍیؿ و کاالیً قا به وىی او ايؿاؼث و ال ؼايه بیكويً کكؾ

 !ؾیىايه! ؾیىايه: گلحًؿ ؾویؿيؿ و هی قكث و کىؾکاو پٍث وك او هی هیشىاو ؾق کىچه 

 ...جا آيکه به ؼايه قویؿ و به ظمام قكث و ؼىؾ قا ٌىث

 8...آهؿ ال آو به بؼؿ همیٍه ال وی بىی ػٙك هی

 خىرد اکنىن در رودهای بهشت غىطه می او هم
... بىؾ هحاهل و کكؾ ليؿگی هی هؿیًه ؾق بىؾ که ِعابه شىاياو ال هاػم

 کكؾ ؼلىت او با هكؾم چٍماو ال ؾوق په ؾاؾ، ككیب ايّاق ال یکی کًیم ی ؾقباقه قا او ٌیٙاو قولی
 جا ؾاؾ لیًث ؾیگكی يگاه ؾق قا آياو ال یک هك همچًاو په... بىؾ آياو وىهیى ٌیٙاو که ظالی ؾق

... ٌؿيؿ ليا هكجکب آيکه

 يلِه  و گكیىث و گلث، جكک قا او ٌیٙاو یاكث، ككاؿث بىؾ ؾاؾه ايصام که شكهی ال هاػم که هًگاهی
 جًگ او بك اي ليؿگی... جكویؿ ؼؿاويؿ ػفاب ال و کكؾ هالهث قا آو و ؾاؾ هكاق هعاوبه هىقؾ قا ؼىؾ
... کٍیؿ آجً به قا هلبً گًاه، که شایی جا گككث ؼىؾ ی هعاِكه ؾق قا او گًاهايً و ٌؿ

 اظىان ؼىؾ ؾقوو ؾق که گكهایی ٌؿت ال و ایىحاؾ او هوابل ؾق و آهؿ ها هلب ٘بیب يمؾ به په
: گلث و يالیؿ کكؾ هی

                                                           

 .ـکك کكؾه اوث« المىاػظ»ـ ایى ؾاوحاو قا ابى شىلی ؾق 8
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! کى پاک هكا! کكؾه ليا اوث، ؾوقجك[ ؼؿاويؿ قظمث ال] آيکه... ؼؿاويؿ قوىل ای

 ليا... ؼؿا قوىل ای: گلث و آهؿ ؾیگك وىی ال په... گكؾايؿ قوی او ال ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا قوىل
! کى پاک هكا ام، کكؾه

 جىبه او وىی به و بؽىاهؿ آهكلي ؼؿاويؿ ال و بكگكؾ جى، بك وای»: ككهىؾ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك
« ...کى

... بالگٍث ؾوباقه بؼؿ کمی و بیاوقؾ ٘اهث يحىايىث اها قكث، په

... کى پاک هكا ؼؿا، قوىل ای: گلث و آهؿ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا قوىل يمؾ به

 «کى جىبه او وىی به و بؽىاه آهكلي الله ال و بكگكؾ»: ككهىؾ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا پیاهبك په

... کى پاک هكا ؼؿا، قوىل ای: گلث و بالگٍث ؾوباقه بؼؿ کمی اها بالگٍث په

 و «چیىث؟ ليا که ؾايی هی چه! جى بك وای»: گلث و لؾ ككیاؾ او وك بك ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا پیاهبك
... کًًؿ بیكوو قا او جا ؾاؾ ؾوحىق

 ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا پیاهبك آهؿ، ایٍاو يمؾ به باقها که هًگاهی په... آهؿ چهاقم و وىم باق بكای وپه
 وكاؽ بیماقی و هٍکل او ال ؼؿا، پیاهبك ای: گلحًؿ «ؾاقؾ؟ قوايی هٍکل آیا»: پكویؿ او هىم ال

 ال اذكی اها بىییؿ، قا بؿيً و ؾهاو و بكؼاوث هكؾی «اوث؟ يىٌیؿه ؼمك آیا»: ككهىؾ په... يؿاقین
... يیاكث او بك ؼمك بىی

 چیىث؟ ليا ؾايی هی آیا: پكویؿ او ال ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك وپه

... ؾهؿ هی ايصام ظاللً لو با هكؾ که ام کكؾه چًاو ظكام ليی با آقی،: گلث

 «ؾاقی؟ هًظىقی چه وؽى ایى ال»: پكویؿ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك وپه

... کًی پاک هكا ؼىاهن هی: گلث

... ؾاؾ شاو آيکه جا کكؾيؿ وًگىاق قا او په کًًؿ، وًگىاق قا او جا ؾاؾ ؾوحىق وپه... «باٌؿ»: ككهىؾ
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 ال ِعابه ال بكؼی با همكاه ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك يمىؾيؿ، ؾكًً و گماقؾيؿ يمال او بك که هًگاهی
 به یکی که ًٌیؿ هكؾ ؾو ال ؼؿا قوىل هًگام، ایى ؾق يمىؾ، ػبىق بىؾيؿ کكؾه وًگىاق قا او که شایی

 جا[ يمىؾ اػحكاف و] يکكؾ قهایً يلىً اها پىٌايؿ قا او ؼؿاويؿ کى، يگاه ایى به»: گىیؿ هی ؾیگكی
... «ٌؿ وًگىاق وگ هايًؿ آيکه

 کًاق ال آيکه جا ؾاؾيؿ اؾاهه ؼىؾ قاه به هؿجی و يگلث چیمی اها ًٌیؿ قا ایى ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك
 آيگاه... بىؾ قكحه باال پاهایً و کكؾه باؾ که بىؾ جابیؿه آو بك چًاو ؼىقٌیؿ که گفٌث االؿی ی الٌه

 «کصایًؿ؟ كاليی و كاليی»: ككهىؾ

... ؼؿا قوىل ای ایًصایین: گلحًؿ

« !بؽىقیؿ الٌه ایى ال و ٌىیؿ پیاؾه»: ككهىؾ

! ؼىقؾ؟ هی ایى ال کىی چه... بیاهكلؾ قا جى ؼؿا!! ؼؿا پیاهبك ای: گلحًؿ

 که کكؾه ای جىبه او... اوث هكؾاق ؼىقؾو ال ٌؿیؿجك گلحیؿ بكاؾقجاو آبكوی ی ؾقباقه که چیمی»: ككهىؾ
 او اووث، ؾوث به شاين آيکه به هىن... اوث کاكی ٌاو همه بكای کًًؿ جوىین اهث یک هیاو اگك
. «ؼىقؾ هی ؿى٘ه آو ؾق و اوث بهٍث قوؾهای ؾق اکًىو هن

...  هالک بى هاػم ظال به ؼىي

... ؾقیؿ هن ال قا پكوقؾگاق و ؼىؾ هیاو ی پكؾه و... ٌؿ واهغ ليا ؾق آقی

... هايؿ ها ظىكت و قكث ها لفت ٌؿ، كاقؽ گًاهً ال که هًگاهی و

 9...بىؾ ؼىاهؿ کاكی همه بكای ٌىؾ جوىین اهث یک هیاو اگك که يمىؾ ای جىبه آو ال په اها

 خىاننده
کكؾ و با ؾوحايی که گفق لهاو پیكٌاو کكؾه بىؾ وؾاػن  ال پٍث پًصكه با چٍمايی گكیاو يگاهن هی

 ...ی ؼىؾ قا بگیكؾ اها يحىايىث و گكیه اهايً يؿاؾ کكؾ شلىی گكیه وؼی هی... گلث هی

                                                           

. ام اِل ؾاوحاو ؾق ِعیعیى واقؾ ٌؿه و هى ال هصمىع قوایات اوحلاؾه کكؾه -9



52 
 

 

 ؾق ٌکن يهًگ

ام  اها گًاهايی که بك ویًهقویؿ،  اي به گىٌن هی ِؿای گكیه... کمی ایىحاؾم و يگاهً کكؾم
 ...ها به هلبن بكوؿ گفاٌث آو گكیه کكؾ يمی وًگیًی هی

ؼىاوث پیً او بماين و ؾق ؾايٍگاهی ؾق ٌهك ؼىؾهاو ؾقن بؽىاين،  هایً که هی ؾلن بكای الحمان
 ...يىىؼث

ها  یا بهحك بگىین ٌهىت... اوحوالل... شىحصى ؾق پی آو آلاؾی همػىم... ؼىاهی لفت... ؼىؾؼىاهی
های  ٌؿ ال يّیعث همه باػد هی... کكؾيؿ ها و ٌیا٘یى ايه و شى که همؿیگك قا کمک هی و لفت

 ...او و ال هعبث و ؾلىىلی و جكوی که بكاین ؾاٌث، بگكیمم

 ...ؼؿاظاكظ هاؾق... کكؾ جكک کكؾم او قا ؾق ظالی که هًىل ایىحاؾه بىؾ و هكا يگاه هی

... ؼؿا پٍث و پًاهث پىكم: گىیؿ او قا يؽىاهن ًٌیؿ که هیآيصا ؾیگك هًگام ؼكوز ال ؼايه ِؿای 
 قی پىكم؟ کصا هی

 چكا ؾیك کكؾی پىكم؟: ؾیگك ِؿایً قا يؽىاهن ًٌیؿ که

 ...ليؿگی ؿللث و ؿى٘ه ؾق گًاهاو... به وىی ليؿگی لفت و ؼىٌگفقايی ظكکث کكؾم

ی ؼىؾ ؼىايًؿگی قا بكاین لیبا  هی ؼىؾ کكؾه بىؾ و آياو يیم به يىب ِؿای لیباین ؾووحاو بؿ قا ككیلحه
 ...شلىه ؾاؾيؿ

... های ؼىؾ قا به وىی هى وكالیك کكؾيؿ ٌكوع به ؼىايؿو کكؾم و ٌیا٘یى ايه جؼكیق و جمصیؿ
 ...جؼكیق و جمصیؿهایی که به هلبن يٍىث

ؾقگیكی ؾاؼلی وؽحی ... قولی که بكای ؼىايؿو بك قوی ِعًه ؾػىت ٌؿم... جا ایًکه آو قول قویؿ
: گلث هلبن هی... پفیككحن و گاه يه گاه هی... هًىل کمی ظیا ؾق وشىؾم باهی هايؿه بىؾ... وؾ ؾاٌحنبا غ

کكؾ و  اها يلىن يکىهٍن هی... ها يیىحی که هايًؿ كاوواو بكای ؼىايؿو شلىی هكؾم بایىحی جى ال آو
 ...به لوؾی هٍهىق ؼىاهی ٌؿ... ال ؾوحً يؿه... ایى ككِث جىوث: گلث هی

 ...جكؾیؿ لیاؾ باالؼكه پفیككحن و په ال
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اها با يؽىحیى کلماِت جكايه، هماو ... کكؾ ؾق ظالی که هًىل کمی ظیا اـیحن هی... به قوی ِعًه قكحن
 ...ظیا هن قكث

ال هك وى جؼكیق و جمصیؿ و جٍىین ... های وكؼىي به ظكکث اكحاؾ والى يمایً به قهُ آهؿ و بؿو
 ...کكؾيؿ ی ؼىايؿو جٍىیون هی ٌؿم به اؾاهه اکث هیآهؿ و هك گاه ن بىؾ که به وىین هی

 ...آو ٌب گفٌث و هك چه ایماو ؾق وشىؾم باهی هايؿه بىؾ با ؼىؾ بكؾ

ال ایى والى به آو والى و ... ها، بیٍحك ٌؿ ها بكای ٌكکث ؾق هكاون ؾووحاو بؿ بیٍحك ٌؿيؿ و ؾػىت
های ؼّىِی  يٍیًی ٌب... وكگكؾاو بىؾمهیاو ايىاع گًاهاو و هؼاِی ... ال ایى هكاون به آو هكاون

 ...و ػمىهی

چًؿ جكايه ؼىايؿم که با واکًً ... یک باق بكای ؼىايؿو ؾق یک شٍى به یکی ال هّكها ؾػىت ٌؿم
 ...ی آیًؿه ؼىاهن بىؾ اظىان کكؾم واهؼًا وحاقه... هربث ظأكاو قوبكو ٌؿ

آو اػالم آهاؾگی کكؾه بىؾ ال يظك  په ال آو شٍى ال یکی ال هًكهًؿاو پیاهی ؾقیاكث کكؾم که ؾق
هایً با وی جمان گككحن جا ؾق ایى  ال ٘كین هؿیك بكياهه... هًكی کمکن کًؿ و ال هى پٍحیبايی کًؿ

 ...ی بؼؿ بكای ؾیؿاق ها ؾق يظك گككحه ٌؿ هىقؾ هماهًگی ِىقت گیكؾ و قول پًصًٍبه

 ...قكحًؿ  قولها به وكػث ال پی هن هی

 ...هایی که هكاق بىؾ بكگماق ٌىؾ ٌكکث کًن ام بكگٍحن جا ؾق هكاون يمؾ ؼايىاؾه ؾو قول پیً ال هىػؿ به

 ...پًصًٍبه الؾواز بكاؾقم بىؾ و قول چهاقًٌبه ػوؿ ؾو ؼىاهكم... ی ها پك ال ظكکث و يٍاٖ بىؾ ؼايه

... يؿاٌثايگاق ؾيیا گًصایً ٌاؾی او قا ... قكث هاؾقم هايًؿ ليبىق ػىل ال شایی به شایی ؾیگك هی
 !اي ؾػا بك لبً بىؾ و جبكیک همه

 ...ٌؿيؿ قو هی ؾاؾی همه ؼًؿه ی ؾيیا هی لبؽًؿی لیبا بك لبايً بىؾ که اگك به همه
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کكؾ يىبث به  وؼی هی... کكؾ ٌب و قولي یکی ٌؿه بىؾ و ؼىؾ قا بكای آو ٌاؾی بمقگ آهاؾه هی
اي  کكؾ هگك آيکه ؾقباقه قها يمیهیچ چیم کىچک و بمقگی قا ... ؾقوث بىؾو همه چیم هٙمئى ٌىؾ

 ...پكویؿ هی

 ...ؼیلی لوؾ قول چهاقًٌبه ال قاه قویؿ

هّیبحی که هكا ال ... ای قا با ؼىؾ ؾاٌث که شكیاو ليؿگی هكا به کلی جـییك ؾاؾ اها ایى قول كاشؼه
 ...ؼىاب ؿللث بیؿاق کكؾ و هلب هكا که هكؾه بىؾ ليؿه کكؾ

 ...م کراكث و قـیلث و لصًماق ؼىايًؿگی و ٘كب، بیكوو آوقؾای که آهؿ جا هكا ال باجال كاشؼه

 ...ههن ایى اوث که ال هیاو ها قكث... چٙىقي ههن يیىث! چٙىق؟... هاؾقم ؾقگفٌث

اي قا قوی جؽث ؼىاب  بؿو ؼىحه... په ال آو که کمی ؾق ٌاؾی ها ٌكکث کكؾ، ال ها شؿا ٌؿ
 ...ایؿ ٌما ؾیگك بمقگ ٌؿه... کىؾکاو هىؼؿاظاكظ : گلث ايگاق به ها هی... ؼىؾ ايؿاؼث

شم گكیه و آِه ... ی آو كاشؼه لؾه ال ٔكبه هایی واکث و بهث چهكه... ياگهاو ٌاؾی به ػما جبؿیل ٌؿ
 ...ًٌیؿی های وىؼحه چیمی يمی ؾل

به شم هاؾقم که ... ايگاق همه چیم ؾق ظال گكیه و لاقی بىؾ... آهؿ ی ؼايه ِؿای ياله هی ال هك گىٌه
 ...ؾايىث ا٘كاكً چه ؼبك اوث کث و آقام بك بىحك ؼىؾ آقهیؿه بىؾ و يمیوا

قوظً قكحن جا آؼكیى يگاه قا به او  په ال ؿىل يمؾ پیکك بی... پیکكي قا آهاؾه کكؾيؿ و ؿىلً ؾاؾيؿ
 ...هرل همیٍه... اي بىیاق آقام بىؾ چهكه... ايؿالم

کكؾ  ل ال جكن آيکه ؾق كىاؾ بیلحن وؼی هیجا ؾیكو... هایً، چٍمايً و ؾوحايً، يگاه کكؾم به لب
 ...ال او ؾوق يٍىم

 ...هكا بیكوو بكؾيؿ... گكیىحن و ؼىاهكاين قا به گكیه ايؿاؼحن... بىویؿهً

شىؿی ... ی او ؾق يمال هیث یاكحن ياگهاو ؼىؾ قا ؾق بكابك شًاله... گفٌث ها به وكػث هی واػث
 ...له اکبكال... الله اکبك: گلث ظكکث، و اهام که هی بی
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 ...ال الله ؼىاوحن کىجاهی هى قا ؾق ظن او ببؽٍؿ... ی وشىؾم بكایً ؾػا کكؾم با همه

بك او ؼاک قیؽحن ؾق ظالی که ... به وىی هبكي بكؾین... اي قا همكاه ؾیگكاو بلًؿ کكؾم شًاله
 ...ؼؿاويؿا او قا پایؿاق گكؾاو... ؼؿاويؿا او قا پایؿاق گكؾاو: گلحن هی

 ...کىايی که بكای جىلیث آهؿه بىؾيؿ گفٌث، اها ٌب ؾاوحايی ؾیگك ؾاٌث قول با ظٕىق

 ...ها قا ؼاهىي کكؾم و ؼىؾ قا قوی جؽث ولى کكؾم چكاؽ... ؼیلی لوؾ به اجاهن قكحن

... يمالت هٕا يٍه... ككليؿم بیؿاق ٌى... گفٌحًؿ جّاویك گفٌحه به وكػث ال شلى چٍماين هی
 ...ؾووحايث جىی هىصؿ هًحظكت هىحى

 ...پىكم هىاظب ؼىؾت باي... يكو... همیًصا ؾقوث قا اؾاهه بؿه... پیً هى بمىو... پىكم

بؿ ... جىايىحن يله بکٍن يمی... آوقؾ ام كٍاق هی ؿن و ايؿوهی که به ویًه... ظىكت و پٍیمايی
 ...گفٌث يىاق ليؿگی ال هوابلن هی... هایی که با هاؾقم کكؾم قكحاقی

کكؾ و ؿمگیًً  ٌاؾم هی... کكؾ و هى باػد ايؿوهً بىؾم ي هیاو بكای ؼىٌبؽحی هى جال
 ...کكؾم هی

ؼؿایا هى چوؿق ... ظىكت... آه... ايؿوه« ...يکى... يكو»: های او اكحاؾم ها و ؼىاهً به یاؾ الحمان
 ...بؿ بىؾم

 ...لباين وًگیى ٌؿه بىؾ... ایىحاؾم که يمال بؽىاين اها يحىايىحن... به جلؽی گكیىحن

 ...این آيوؿق ؾاؽ بىؾ که هلب وؽحن قا يكم کكؾه اٌک

ؾػایی ... ِاؾهايه ال اػمام وشىؾم ؾػا کكؾم... هاین ؼیه ٌؿ گاهن با اٌک وصؿه... وصؿه کكؾم
 ...با پكوقؾگاقم ػهؿ بىحن که په ال هكگً به او يیکی کًن... ی وشىؾم بكای آو آهیى گلث که ـقه ـقه

ها، هلب هكا بك  ی هلب ؼؿاويؿا ای گكؾايًؿه: ؾػا کكؾم... قی ؾهؿال او ؼىاوحن هكا ؾق ایى قاه پایؿا
 ...ؾیى ؼىؾ ذابث گكؾاو

 ...يمالم قا به پایاو قوايؿم
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... ها پك بىؾ ال هحى جكايه... ؾكحكهای ؼا٘كاجن قا وقم لؾم... ی يکبث باقم يگاهی ايؿاؼحن به گفٌحه
 ...يىاقهای هىویوی... ها ػکه... های ػاٌوايه ياهه

: هىػؿهاو یاؾم آهؿ... کاقت ویمیث آو هًكهًؿ بمقگ هًىل ؾق شیبن بىؾ... ؾق شیب ؼىؾ کكؾم ؾوث
 ...ػّك پًصًٍبه

 ...اي کكؾم و پاقه... اػىـ بالله: گلحن

ككؾای آو قول، ... ای قیؽحن ايؿاؼث شمغ کكؾم و ؾق کیىه ی چیمهایی که هكا به یاؾ گفٌحه هی همه
 ...ام بىؾ شؿایی هیاو هى و گفٌحه

 *  *  *

 قهرمان
 ...ای هؿقجمًؿ و وكًٌان به ؾيیا آهؿ و بمقگ ٌؿ شىاو بكوهًؿ ها ؾق ؼايىاؾه 

 ...ی ؼىؾ کن يظیك او يمؾ هىم ؼىؾ هعحكم بىؾ و ؾق هیاو همىاالو ؼىؾ پیٍكو و ؾق لهايه

 ...ولماو كاقوی قٔی الله ػًه

و او قا بىیاق ؾووث ؾاٌث و به  پؿقي وكوق هىهٍاو بىؾ... پكوحیؿ بك ؾیايث لقجٍث بىؾ و آجً هی
 ...اي يمؾ آجً ليؿايی کكؾه بىؾ همیى ؼا٘ك وی قا ؾق ؼايه

 ...با گفق لهاو و هاللهث آجً، ؾق هصىویث جالي يمىؾ جا آيکه هىئىل آجً هوؿن ٌؿ

اي هٍـىل کاقی بىؾ، په به  قولی ؾق ؼايه... لؾ پؿقي باؿی بمقگ ؾاٌث که قولها به آو وك هی
 ...ه كالو باؽ هى بكو و كالو کاق قا ايصام بؿهب: ولماو گلث

ؾق قاه ؼىؾ ال کًاق کلیىای ... ولماو بىیاق ٌاؾ ٌؿ و ال ظبه ؼىؾ بیكوو آهؿ و به وىی باؽ قكث
 ...کًًؿ واقؾ آيصا ٌؿ جا ببیًؿ چه هی... يّكايیاو گفٌث و ِؿای ؾػای آياو قا ًٌیؿ

ایى بهحك ال ؾیًی اوث : با ؼىؾ گلث... هایل ٌؿ ال يمال و ؾػایٍاو ؼىًٌ آهؿ و به پیكوی ال آياو
 ...که ها پیكو آيین
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 ...جكیى هكؾم به آو، ؾق آو وكلهیًًؿ اِل آو ؾق ٌام اوث و ػالن: گلحًؿ... ی ؾیًٍاو پكویؿ ؾقباقه

کصا بىؾی : هًگاهی که به ؼايه بالگٍث، پؿقي ال وی پكویؿ... جا ؿكوب ؼىقٌیؿ يمؾ آياو هايؿ
 پىكم؟

ال کاقٌاو و يمالی که ... ؼىايؿيؿ ياق هكؾهی گفٌحن که ؾق کلیىای ؼىؾ يمال هیال ک: گلث
 !و ؾیؿم ؾیًٍاو بهحك ال ؾیى هاوث... ؼىايؿيؿ ؼىٌن آهؿ هی

 ...پىكم، ؾیًث و ؾیى پؿقايث بهحك ال ؾیى آياو اوث: پؿق جكویؿ و گلث

 !ها بهحك ال ؾیى هاوث ؾیى آو! يه: ولماو گلث

 ...اي کكؾ بًابكایى پاهایً قا بىث و ؾق ؼايه ليؿايی... لقجٍث به ؾق آیؿ پؿقي جكویؿ که ال ؾیى

هى ال ؾیى ٌما ؼىٌن آهؿه و : ای به يمؾ يّكايیاو ككوحاؾ و به آياو گلث ولماو که چًیى ؾیؿ ككوحاؾه
 ...ای ال يّاقای ٌام آهؿيؿ هكا باؼبك والیؿ هًگاهی که هاكله... ام به آو هایل ٌؿه

ای يمؾ ولماو ككوحاؾيؿ و  ككوحاؾه... کاقوايی ال بالقگاياو ٌام ـ ال يّكايیاو ـ آهؿ لهايی يگفٌث که
گاه واؼحًؿ  ...او قا آ

گاه کى: به ككوحاؾه گلث  ...هًگاهی که بالقگاياو کاقٌاو به پایاو قویؿ و هّؿ بالگٍث ؾاٌحًؿ هكا آ

ای  ولماو ظیله... ق گفاٌحًؿای يمؾ ولماو ككوحاؾيؿ و با وی ؾق شایی هكا هًگام بالگٍث ككوحاؾه
 ...ايؿیٍیؿ و بًؿ ال پاهای ؼىؾ بال کكؾ؛ وپه به يمؾ آياو قكث و به وىی ٌام ظكکث کكؾ

 جك اوث؟ چه کىی ؾق ایى ؾیى ػالن: هًگاهی که به ٌام قویؿ پكویؿ

 ...اوولی که ؾق کلیىا اوث: گلحًؿ

ؼىاهؿ با او  ایى ؾیى جمایل ؾاقؾ و هیو گلث که به ... به کلیىا قكث و ؾاوحاو ؼىؾ قا به اووق گلث
 ...اي کًؿ و با او يمال بگفاقؾ و ال وی بیاهىلؾ ؼؿهحگفاقی... باٌؿ

 ...پیً هى بماو: اووق گلث
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ؾق ایى هؿت ولماو بك ايصام کاقهای يیک و ػباؾت و يمال، ظكیُ ... ولماو با او ؾق کلیىا هايؿ
کكؾ اها هًگاهی که اهىال قا به  ِؿهه و ؼیكات اهك هیهكؾم قا به ... اها اووق ايىاو بؿی بىؾ... بىؾ

 ...ؾاؾ کكؾ و به هىحمًؿاو يمی بكؾيؿ، آو قا بكای ؼىؾ شمغ هی يمؾ وی هی

گاه والؾ ولماو به ٌؿت ال او هحًلك ٌؿ، اها يمی چكا که اووق يمؾ ... جىايىث کىی قا ال کاق او آ
 ...بىؾ و جاله به ؾیى آياو گكویؿه بىؾاها ؼىؾي ايىايی ؿكیب ... آياو اظحكام بىیاقی ؾاٌث

 ...هؿجی يگفٌث که اووق ؾقگفٌث

 ...هىهً بىیاق ؿمگیى ٌؿيؿ و بكای ؾكى وی شمغ ٌؿيؿ

يمىؾ،  کكؾ و جٍىیوحاو هی ٌما قا به ِؿهه اهك هی... او هكؾ بؿی بىؾ: ولماو که ؿن آياو قا ؾیؿ گلث
 !ؾاؾ کكؾ و به هىحمًؿاو چیمی يمی شمغ هی آوقؾیؿ آو قا اها همیى که اهىالحاو قا به يمؾ او هی

 ؾلیلث چیىث؟: گلحًؿ

 ...بكم اکًىو ٌما قا به يمؾ گًس او هی هن: گلث

ی پك ال ٘ال و يوكه بیكوو  آيصا قا کًؿيؿ و هلث کىله... ها پًهاو ٌؿه بىؾ، بكؾ آياو قا به شایی که هال
 ...آوقؾيؿ

 ...ن او قا به ِلیب بىحًؿ و وًگباقايً يمىؾيؿوپ... کًین به ؼؿا وىگًؿ هكگم ؾكًً يمی: گلحًؿ

 ...آيگاه هكؾی ؾیگك آوقؾيؿ و به شای وی هىئىل کلیىا يمىؾيؿ

ؿیك هىلمايی بهحك ال او يؿیؿم که آيوؿق به آؼكت قؿبث ؾاٌحه باٌؿ و يىبث به : گلث ولماو بؼؿا هی
هعبحً ؾق هلبن قكث که كکك بكای همیى آيوؿق ... ؾيیا لاهؿ باٌؿ و ؾق ٌب قول هايًؿ او جالي کًؿ

 ...ام يکًن هبل ال وی کىی قا هايًؿ او ؾووث ؾاٌحه

 ...او يیم پیك ٌؿ و هًگام وكاجً قویؿ

ای : په به او گلث... ولماو ال ككام او ؿمگیى ٌؿ و جكویؿ په ال وی يحىايؿ بك ؾیى ذابث هؿم بمايؿ
 ی يمؾ چه کىی بكوم؟کى جىِیه هی... بیًی ؾق ایى ظال هىحی چًاو که هی... كاليی
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هكؾم ؾقگفٌحًؿ ... ًٌاون که بك ؾیى هى باهی هايؿه باٌؿ به ؼؿا وىگًؿ کىی قا يمی... ككليؿم: گلث
که بك « هىِل»هگك هكؾی ؾق ... ايؿ و ػىْ ٌؿيؿ و بؽً لیاؾی ال ؾیًی که بك آو بىؾيؿ قا جكک کكؾه

 ...بكو و به او هلعن ٌى... ؾیى هى اوث

 ...ؾقگفٌث، ولماو ال ٌام به ػكام قكثهًگاهی که هكؾ ػابؿ 

په ولماو قا جىِیه کكؾ که ... به يمؾ آو هكؾ هىِلی قكث و يمؾ وی هايؿ جا آيکه وكات وی ؾق قویؿ
هؿجی ٘ىاليی ... او يیم باقی ؾیگك به ٌام قكث و به يّیبیى قویؿ... بكوؾ« يّیبیى»به يمؾ هكؾی ؾق 

 ...ی ٌام به يمؾ هكؾی ؾیگك قوؾ به او جىِیه کكؾ ؾق ػمىقیه يمؾ وی هايؿ جا آيکه هًگام وكاجً قویؿ و

ولماو به ػمىقیه قكث و يمؾ آو قاهب هايؿ و هؿجی کاق کكؾ جا آيکه ِاظب چًؿ گاو و گىولًؿ 
ولماو ؿمگیى ٌؿ و ؾق ... وپه هؿجی يگفٌث که آو ػابؿ يیم بیماق ٌؿ و ؾق بىحك هكگ اكحاؾ... ٌؿ

 کًی يمؾ چه کىی بكوم؟  هی جىِیه: هًگام وؾاع به او گلث

ًٌاؼحن  به ؼؿا وىگًؿ گماو يؿاقم کىی بك ؾیى ها هايؿه باٌؿ و اگك کىی قا هی... ای ولماو: گلث
ٌىؾ و ؾق  اها لهاو پیاهبكی قویؿه که بك ؾیى ظًیِق ابكاهین هبؼىخ هی... گلحن که به يمؾ وی قوی هی

کًؿ که هیاو  اوث ههاشكت هی 10ؾو َظّكه ٌىؾ و وپه به وكلهیًی که هیاو وكلهیى ػكب هبؼىخ هی
 :هایی ؾاقؾ که پًهاو يیىث او يٍايه... آو يؽلىحاو اوث

 ...پفیكؾ هؿیه قا هی

 ...پفیكؾ و ِؿهه قا يمی

 ...و هیاو ؾو کحلً ههك يبىت اوث

په اگك جىايىحی به آو وكلهیى بكوی ظحما چًیى ... هًگاهی که او قا ببیًی، وی قا ؼىاهی ًٌاؼث
 ...کى

                                                           

های ویاه قيگ هكاق  هًظىق هؿیًه اوث که هیاو ؾو لهیى پىٌیؿه ال وًگالغ. ، يىػی وًگ آجً كٍايیوًگالغ :ـ َظكه10
. گككحه
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ولماو هؿجی قا ؾق ػمىقیه هايؿ و ؾق شىحصىی کىی بىؾ ... او قا به ؼاک وپكؾيؿ... وپه ؾقگفٌث
... ی کلب قا هالهات کكؾ که بالقگاو بىؾيؿ جا آيکه گكوهی ال هبیله... که وی قا به وكلهیى يبىت ببكؾ

 ...ايؿ گلحًؿ که ال وكلهیى ػكب آهؿه... ال آياو پكویؿ که اهل کصایًؿ

 ...ؾهن هكا به وكلهیى ؼىؾ ببكیؿ و هى ؾق هوابل گاواو و گىولًؿاين قا به ٌما هی: كثبه آياو گ

 ...باٌؿ: گلحًؿ

 ...په گاوها و گىولًؿايً قا به آياو ؾاؾ و وی قا با ؼىؾ بكؾيؿ

ی  هًگاهی که به واؾی الوكی قویؿيؿ ؾق وی ٘مغ کكؾيؿ و ؾق ظوً وحن يمىؾيؿ و اؾػا کكؾيؿ بكؾه
يمؾ آو ... ولماو يیم يحىايىث ال ؼىؾ ؾكاع کًؿ... او قا به یک یهىؾی ككوؼحًؿ په... آياو اوث

 ...یهىؾی هايؿ و ؼؿهحگفاقی او قا يمىؾ

جا ایًکه یک قول پىك ػمىی آو یهىؾی که ال یهىؾیاو بًی هكیظه بىؾ ال هؿیًه به يمؾ وی آهؿ و ولماو 
 ...قا ال وی ؼكیؿ و با ؼىؾ به هؿیًه بكؾ

های آو قا ًٌاؼث، ؾايىث که ؾق وكلهیى  او هؿیًه قا ؾیؿ و يؽلىحاو و وًگالغهًگاهی که ولن
په ؾق آيصا اهاهث گمیؿ و ... هماو وكلهیًی که ؾووحً بكای وی وِق کكؾه بىؾ... يبىت اوث

 ...هًحظك اؼباق پیاهبك يٍىث

ؾ و ولماو ال ٌؿت هبؼىخ ٌؿ و هؿجی ؾق هکه هاو ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا ... ها گفٌث ّوال
 ...ًٌیؿ يمی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی پیاهبك  هٍـىلیث و ؼؿهحگفاقی آو یهىؾی، چیمی ؾقباقه

ی وی يًٍیؿه  و ولماو هًىل ؾقباقه... به هؿیًه آهؿ و ؾق آيصا اهاهث گمیؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه پیاهبك 
 ...بىؾ

های آهایً بىؾ و آو یهىؾی ؾق لیك يؽل يٍىحه  ؼلجا ایًکه یک قول، ؾق ظالی که باالی يؽلی ال و
! ؼؿا بًی هیله قا بکٍؿ... ای كاليی: بىؾ، هكؾی ال ػمى لاؾگاو ِاظبً به يمؾ ِاظب او آهؿ و گلث

کًؿ  ايؿ که ال هکه آهؿه و اؾػا هی هن اکًىو ؾق هباء يمؾ هكؾهی گكؾ آهؿه( یؼًی اون و ؼمقز قا)
 !پیاهبك اوث



 61   ؾق ٌکن يهًگ

 

 

ال ٌؿت هیصايً يؽل به ٌؿت ... به ؼىؾ لكلیؿ و هلبً به پكوال ؾق آهؿولماو که چًیى ًٌیؿ 
چه گلحی؟ : به وكػث ال يؽل پاییى آهؿ و گلث... لكلیؿ جا شایی که يمؾیک بىؾ بك آهایً بیلحؿ

 ؾاوحاو چیىث؟

بكو به ! به جى چه: آهایً به ٌؿت ؼٍمگیى ٌؿ و ویلی هعکمی به ِىقت ولماو يىاؼث و گلث
 !کاقت بكن

ها ؾلً هٍـىل ؼبك آو پیاهبك بىؾ و ... او چیمی يگلث و باالی يؽل قكث و به کاقي اؾاهه ؾاؾولن
ؼىقؾ اها ال  هؿیه قا هی: ِلاجی که ؾووحً به وی گلحه بىؾ... ؼىاوث ال ِلات وی هٙمئى ٌىؾ هی

 ...وقلؾ، و هیاو ؾو کحلً ؼاجن يبىت اوث ؼىقؾو ِؿهه اشحًاب هی

بك وی ... ؾق هباء قكث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوی بىؾ بكؾاٌث و به يمؾ قوىل ؼؿا ٌب هًگام ؿفایی قا که يمؾ 
ام که ٌما يیالهًؿ و  ًٌیؿه: گلث... واقؾ ٌؿ ؾق ظالی که چًؿ جى ال اِعابً يمؾ وی بىؾيؿ

 ...ام آو قا بكای ٌما آوقؾه... يمؾ هى ؿفایی بىؾ که بكای ِؿهه گفاٌحه بىؾم... ؿكیبیؿ

ـ ِلی الله ػلیه وولن ای يٍىث جا ببیًؿ پیاهبك  گفاٌث و ؼىؾ گىٌه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـابك پیاهبك وپه آو قا ؾق بك

 ...کًؿ چه هی ـ

و ؼىؾ « بؽىقیؿ»: يگاهی به ؿفا ايؿاؼث، وپه به یاقايً قو کكؾ و ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 ...چیمی يؽىقؾ

وپه به يمؾ ... ؾو جا باهی هايؿه... ؼىقؾ ِؿهه يمی... کیایى ی: ولماو که چًیى ؾیؿ با ؼىؾ گلث
 ...آهایً بال گٍث

... قكث و بك وی والم کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـچًؿ قول ؾیگك ؿفایی ؾیگك بكؾاٌث و به يمؾ قوىل ؼؿا 
... ای اوث ال شايب هى به اظحكام ٌما ایى هؿیه... ؼىقی هى ؾیؿم که ِؿهه يمی: وپه گلث
 ...تِؿهه يیه

ؾوحً قا به وىی آو ؾقال  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... گفاٌث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه آو قا ؾق بكابك پیاهبك 
 ...کكؾ و ؼىؾ ؼىقؾ و اِعابً يیم ؼىقؾيؿ
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و آو ایى بىؾ که ... یکی ؾیگك هايؿه اوث... ایى هن یکی ؾیگك: ولماو که چًیى ؾیؿ با ؼىؾ گلث
 ...ببیًؿههك پیاهبكی قا 

 ...بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبه يمؾ آهای ؼىؾ بالگٍث ؾق ظالی که هلبً هٍـىل قوىل ؼؿا 

ؾق شىحصىی او بكآهؿ و ؾیؿ که ... قكث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه به يمؾ قوىل ؼؿا ... چًؿ قول گفٌث
ظابً ؾوق و بك او هىحًؿ يمؾ او آهؿ و ؾیؿ اَ... ی هكؾی ال ايّاق اوث ؾق بویغ ؾق ظال جٍییغ شًاله

هايًؿ لبان ... و ؾو پاقچه پىٌیؿه که یکی قا به ػًىاو ِالاق به کمك بىحه و ؾیگك قا بك بؿو ؼىؾ ايؿاؼحه
 ...اظكام

قا ببیًؿ که آیا ههك يبىت قا که  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبك وی والم گلث، وپه بكگٍث جا پٍث پیاهبك 
 ...یؿ یا يهؾووحً بكایً وِق کكؾه بىؾ ؼىاهؿ ؾ

په ... ی چیمی هٙمئى ٌىؾ ؼىاهؿ ؾقباقه که هحىشه ٌؿ، ؾايىث که ولماو هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
ولماو ؼاجن يبىت قا ؾیؿ و آو قا ... کحق ؼىؾ قا ظكکث ؾاؾ و قؾای ؼىؾ قا ال پٍث ؼىؾ بكؾاٌث

 ...ا بىویؿ و گكیىثقا ؾق آؿىي گككث و او ق ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... ًٌاؼث

ای ذكوجمًؿ  ولماو ؼبك ؼىؾ قا جؼكیق کكؾ که ال ؼايىاؾه... ؾاوحايً قا پكویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
آهؿه و ػمت و شاه و هوام قا جكک گلحه و ؾق ٘لب هؿایث و ایماو ال قاهبی به قاهب ؾیگك هًحول ٌؿه 

 ...ی یک یهىؾی ٌؿه اوث ؾهو ؼؿهث آياو قا يمىؾه جا آيکه ؾق آؼِك کاق، بك

 ...قیؽث يگكیىث و ال ٌاؾی و بٍاقت اٌک هی ولماو قا هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

اها آو یهىؾی بك کاق ... وپه ولماو اوالم آوقؾ و ٌهاؾجیى قا گلث و يمؾ وكوق یهىؾی ؼىؾ قكث
 ...ولماو اكموؾ

ـ جىايىث ؾق هعٕك پیاهبك  يٍىحًؿ، اها وی به وبب بكؾگی يمی هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـِعابه يمؾ پیاهبك 

 ...جا آيکه ال ٌكکث ؾق يبكؾ بؿق و اظؿ بال هايؿ... ظٕىق یابؿ ِلی الله ػلیه وولن ـ

یؼًی ؾق بكابك هالی که به « ای ولماو هکاجبه کى»: چًیى ؾیؿ ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که پیاهبك 
 ...وؾت قا آلاؾ کىؾهی غ آهایث هی
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اها او بك ولماو وؽث گككث و شم ؾق بكابك چهل اوهیه يوكه و ... ولماو ال آهایً چًیى ؼىاوث
که هك ویّؿ يؽل قا به ِىقت يهال بیاوقؾ و آو قا بکاقؾ و بك وی ٌكٖ ... ویّؿ يؽل قأی يٍؿ

 !گفاٌث که همه ليؿه بمايًؿ و بمقگ ٌىيؿ

گاه ٌؿ ؼٙاب به اِعاب ؼىؾ ككهىؾ یه وولن ــ ِلی الله ػلهًگاهی که پیاهبك  : ال ایى ٌكٖ یهىؾی آ
 ...«بكاؾقجاو قا با آوقؾو يؽل یاقی ؾهیؿ»

هًگاهی ... هىلماياو او قا کمک کكؾيؿ و هك که به باؽ ؼىؾ قكث و هك چه جىايىث يهال يؽل آوقؾ
بكو و بكای کاٌحى ... ای ولماو»: ؼٙاب به ولماو ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـها یکصا ٌؿ پیاهبك  که يؽل

 ...«ها قا ؾق آو بگفاقی هكا با ؼبك کى هایی بکى و هًگاهی که ؼىاوحی يهال ها ظلكه يهال

 ...ها کكؾ و اِعاب او قا یاقی ؾاؾيؿ جا آيکه ویّؿ ظلكه کًؿ ولماو ٌكوع به کًؿو ظلكه

همكاه او به هعل کاٌث  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... قا باؼبك واؼث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه آهؿ و پیاهبك 
به ؾوث ؼىؾ آو قا ؾق لهیى  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾاؾيؿ و پیاهبك  ها قا به او هی اِعاب يهال.... ها آهؿ يهال

 ...گفاٌث هی

 ...ها يمكؾ ظحی یکی ال آو يهال... هىن به آيکه شاو ولماو به ؾوث اووث: گىیؿ ولماو هی

 ...ها قا جعىیل یهىؾی ؾاؾ، جًها ؾاؾو هال باهی هايؿه بىؾ هًگاهی که يؽل

: ها به ؿًیمث گككحه بىؾ، آوقؾ و گلث ٘الهایی قا که ال یکی ال ؿموه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآيگاه پیاهبك 
 ...«ولماو چه کكؾ؟»

 ...ات قا بؿه ای ولماو ایى قا بگیك و بؿهی: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاو قا ككا ؼىايؿيؿ و پیاهبك 

 ...ولماو آو قا بكؾاٌث و هال یهىؾی قا پكؾاؼث کكؾ و آلاؾ ٌؿ

 ...قا جكک يکكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه جا هًگاِم وكات هاللهث پیاهبك 

 ها کلید بدی
 :گلث هی
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ال ... ک جّاؾف کٍحه ٌؿی گفٌحه ؾق ی او هلحه... ؾووحی ِمیمی ؾاٌحن که بكاین هايًؿ بكاؾق بىؾ
 ...ؼىاهن او قا ٌاهل هـلكت و قظمث ؼىؾ کًؿ ؼؿاويؿ هی

ی ػصیبی به  آوقؾ و ػالهه اها هٍکل اِلی ایى بىؾ که ایى ؾووث هى ال ایًحكيث وك ؾق هی
 ...آوقی جّاویك شًىی ؾاٌث های ؿیك اؼالهی و شمغ وایث

ظحی جؼؿاؾ ... هی ٘كاظی کكؾه بىؾجا شایی که ؼىؾي یک وایث هىحهصى ظاوی جّاویك ؿیك اؼال
لیاؾی ال کاقبكاو ؾق وایث وی ذبث يام کكؾه بىؾيؿ و وایث به ٘ىق اجىهاجیک هك هؿت یک باق 

 ...کكؾ ها اقوال هی جّاویك شًىی قا به ای هیل آو

اها او ياگهاو ال ؾيیا قكث و هّیبث بمقگ ایى بىؾ که ها قهم ػبىق وایث قا يؿاٌحین که آو قا جؼٙیل 
 ...يینک

 ...کكؾم ؾق هىصؿ ؾق ظالی که هًحظك بىؾین يمال شًاله بك وی ؼىايؿه ٌىؾ به ایى كکك هی

 ...کكؾم پٍث وك شًاله ؾق ظالی که او بك ؾوي هكؾاو بىؾ به همیى كکك هی

 ؾق هبك چه چیمی ؾق ايحظاق او ؼىاهؿ بىؾ؟

 !هبكهایی واکث و وظٍحًاک... به هبكوحاو قویؿین

ؾق ایى هبك چه ! وای ؼؿای هى... به ؾاؼل هبكي يگاهی ايؿاؼحن... هغ ٌؿه بىؾيؿهكؾم ؾوق هبك او ز
 ظالی ؼىاهؿ ؾاٌث؟

 !ها وىؾی بكای او ؼىاهؿ ؾاٌث؟ ی ایى آیا گكیه: با ؼىؾم گلحن... کكؾيؿ ها ؾاٌحًؿ گكیه هی بؼٕی

 ...ؾكًً کكؾین و وپه قهایً کكؾین و بكگٍحین

 !کًًؿ بك هبك او اؾقاق هیهاؾقي ؾق ؼىاب ؾیؿه بىؾ که کىؾکايی 

وهحی قویایی او قا ًٌیؿم ! ؾايىث چه ؼبك اوث اها بیچاقه يمی... پكویؿ ی جؼبیك ایى ؼىاب هی ؾقباقه
 ...اي وأط اوث هؼًی... ایى ؼىاب يیال به جؼبیك يؿاقؾ: با ؼىؾم گلحن



 65   ؾق ٌکن يهًگ

 

 

ها قا به  آو ػکههای هىحهصى بكایٍاو ككوحاؾه ٌؿه و آياو يیم  ایى کىؾکاو کىايی هىحًؿ که ػکه
 ...ككوحًؿ ًٌاوًؿ هی کىاو ؾیگكی که يمی

 چٙىق ؼىاهؿ جىايىث گًاه ایًاو قا به ؾوي کٍؿ؟... چه هّیبث بمقگی

هك که به وىی یک گمكاهی ؾػىت کًؿ به هايًؿ گًاه کىايی که ال وی پیكوی يمایًؿ بك ؾوي او »
 ...«ٌىؾ ؼىاهؿ بىؾ و ال گًاهاو آياو چیمی کن يمی

 ...کكؾم به او کمک کًن ؼیلی وؼی

: بكایٍاو يىٌحن... کكؾ ياهه يىٌحن که اٌحكاک وی قا لـى کًًؿ بكای ٌكکحی که آو وایث قا پٍحیبايی هی
 ...اها جىشهی يکكؾيؿ... او هكؾه اوث... کًن ؼىاهً هی

به ؼىاهی گًاهاو ؾیگكاو قا  چٙىق هی: گلحن چوؿق به او هی... يٍىحن و به ظال و قول او كکك کكؾم
ها باٌی؟ چٙىق ؼىاهی جىايىث گًاهاو آياو قا  ؾوي بکٍی؟ چگىيه هی ؼىاهی کلیؿی بكای بؿی

 ؾق قول هیاهث بك ؾوي ؼىؾ ظمل کًی؟

و ایى ... ؼىاهؿ ؼىي بگفاقيؿ کكؾ شىاو اوث و هی كکك هی... ؾاؾ اها او به وؽى هى اهمیحی يمی
ياو و ؾؼحكايی که با ؾیؿو جّاویك هىحهصى چه شىا... پًاه بك ؼؿا... کاقهایً كوٗ بكای جلكیط اوث

 او قو به كعٍا آوقؾيؿ؟

ی هك يگاهی که به آو جّاویك کكؾه اوث و ال هك يگاهی که ؾیگكاو به  اها قول هیاهث ؾقباقه... او هكؾ
ی جّاویكی که ؾیگكاو جىوٗ او  ايؿ و هك كعٍایی که به وبب آو قغ ؾاؾه و همه جّاویك او کكؾه

 ...هىقؾ پكوً هكاق ؼىاهؿ گككثايؿ  هًحٍك کكؾه

 ...اها اهیؿواقم ؼؿاويؿ ال او ؾقگفقؾ... ؾاين جا کی بایؿ گًاهاو ؾیگكاو قا جعمل کًؿ يمی

 !بارد آسمان نمی
... ٌؿيؿ ؼٍکىالی ؾچاق الىالم ػلیه هىوی ؾوقاو ؾق اوكائیل بًی
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 ها يّیب باقاو جا کى ؾػا بكایماو ؼؿاويؿ يمؾ... الله کلین ای: گلحًؿ و آهؿيؿ هىوی يمؾ به هكؾم
... کًؿ

... قیماو ككو ها بك قا قظمحث و کى يالل ها بك قا ؼىؾ باقاو... ؼؿاويؿا»: ككهىؾ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ هىوی
« ...کى قظن پیكاو و ظیىايات و ٌیكؼىاقه کىؾکاو وبب به قا ها

! جك ؾاؽ ؼىقٌیؿ، و ٌؿ ابكجك بی آوماو اها

... ؾه باقايماو ؼؿاويؿا: گلث بال هىوی

 با وال چهل که اوث ای بًؿه ٌما هیاو که ظالی ؾق کًن ػٙا باقاو ٌما به چگىيه: ككهىؾ ؼؿاويؿ
 ٌما ال قا باقاو او وبب به که چكا بكوؾ جاو هیاو ال او جا ؾه يؿا هكؾم هیاو کًؿ؟ هی هباقله هى با گًاهاو

... ام ؾاٌحه

 شًگ به گًاه با وال چهل آيکه ای... گًاهکاق ی بًؿه ای: لؾ ككیاؾ چًیى ؼىؾ هىم هیاو ؾق هىوی
... این ٌؿه هًغ باقاو ال جى وبب به که بكو ها هیاو ال... ای قكحه ؼؿاويؿ

آو  ؾايىث و قوؾ بیكوو شمغ هیاو ال کىی يؿیؿ... يگكیىث ؼىؾ چپ و قاوث به گًاهکاق ی بًؿه آو
... وثوا ی گًاهکاق، ؼىؾِ  بًؿه

 اگك و ٌىم هی قوىا اوكائیل بًی ی همه هیاِو  قوم، بیكوو هكؾم همه ایى هیاو ال اگك: گلث ؼىؾ با
...  ٌىيؿ هی هعكوم باقاو ال هى وبب به بماين ٌاو هیاو

... قیؽث اٌک و ٌؿ وكاكکًؿه په

... هى وكوق... ؼؿاويؿا: گلث و ٌؿ پٍیماو گفٌحه کاقهای بك و بكؾ ككو اي شاهه ؾق قا ؼىؾ وك
... بپفیك هكا... ام آهؿه جى ؾقگاه به هٙیغ اکًىو... ؾاؾی ههلث هى به جى و يمىؾم جى هؼّیث وال چهل

... کكؾ هی لاقی و ياله ؼؿاويؿ ؾقگاه به همچًاو و

 ها ؾیگ ی ؾهايه ال گىیا که باقیؿ چًاو و ٌؿ آٌکاق ولیؿ ابكی که بىؾ يكویؿه پایاو به ؾػایً هًىل
... قیؽث هی ككو آب
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 ها هیاو ال هیچکه که ظالی ؾق يمىؾی ػٙا باقاو ها به... ؼؿاويؿا: گلث و ٌؿ ٌگلث ؾق هىوی
! يككث بیكوو

 ػٙا باقاو ٌما به بىؾم، کكؾه هًغ ٌما ال قا باقاو که کىی هماو وبب به هىوی، ای: ككهىؾ ؼؿاويؿ
! کكؾم

... بؿه يٍاين قا هٙیغ ی بًؿه ایى ؼؿایا: گلث هىوی

 قوىایً يمىؾه ا٘اػحن که اکًىو... يکكؾم قوىایً کكؾ هی هؼّیحن که ظالی ؾق هى: ككهىؾ ؼؿاويؿ
 کًن؟

 ...جدایی
 ...ٌؿيؿ اوالم ؾق هکه ٌكوع به ايحٍاق کكؾه بىؾ و هكؾم یکی یکی پیكو آو هی

وی ؾق ایى ؾیى يگكیىحه بىؾ و ... ال شمله کىايی که اوالم آوقؾيؿ، ام ولمة ـ قٔی الله ػًها ـ بىؾ
په ؼىؾ و همىكي اوالم ... کًؿ ها و ػباؾت ؼؿای یگايه هی ػباؾت بثؾیؿه بىؾ که اهك به جكک 

 ...ؾق يحیصه آلاق هكیً بك آياو ٌؿت گككث و به ظبٍه ههاشكت کكؾيؿ... آوقؾيؿ

بًابكایى ابىولمة همىك ... په ال هؿجی ؾوباقه به هکه بالگٍحًؿ و آلاق و اـیث هكیً ؾوباقه ٌكوع ٌؿ
 ...به هّؿ هصكت به هؿیًه ال هکه بیكوو قكث و کىؾکٍاو قا بكؾاٌث و با آياو

 ...همىكي قا بك ٌحكی وىاق کكؾ و کىؾک قا به ؾوث او ؾاؾ و ظكکث ؼىؾ قا آؿال کكؾيؿ

جىايی  ؼىؾت هی: گلحًؿ... ی ام ولمة بىؾيؿ آياو قا ؾیؿيؿ هؽموم که هبیله ی قاه هكؾايی ال بًی ؾق هیايه
 م او قا جكک کًین جا او قا به هك شایی ببكی؟جىايی بكوی، اها ایى ؾؼحك هاوث، چٙىق هی

ؾق ظالی که ... وپه به وی ظمله بكؾيؿ و اكىاق ٌحك قا به لوق ال او گككحًؿ و ام ولمة قا با ؼىؾ بكؾيؿ
 ...جىايىث کاقی ال پیً ببكؾ يگكیىث و يمی ابىولمة هی

 ...یاقی ؾهؿ شىث که او قا يگكیىث و کىی قا هی بیچاقه يٍىحه بىؾ و به قاوث و چپ هی
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ؾق ایى ظال هكؾايی ال هىم او آهؿيؿ و همیًکه او قا ؾق ایى ظال ؾیؿيؿ به وىی ام ولمة قكحًؿ جا او قا 
به ؼؿا : ولمة کىؾک قا گككحًؿ و گلحًؿ ی ابی په هبیله... اها هىم ام ولمة يپفیككحًؿ... په بگیكيؿ
 !گفاقین ككليؿ ها يمؾ ٌما بمايؿ وىگًؿ يمی

هك ؾو هىم کىؾک قا به وىی ؼىؾ ... هىهً وؼی کكؾيؿ کىؾک قا بگیكيؿ... لؾ ام ولمة ككیاؾ
و هىم ابىولمة او قا با ... گكیىث جا شایی که ؾوحً ؾق قكث کٍیؿيؿ و کىؾک بیچاقه ال جكن هی هی

 !ؼىؾ بكؾيؿ

 ...هىم ام ولمة او قا ؾق ظالی که بىیاق ؿمگیى بىؾ با ؼىؾ بكؾيؿ

 ...ؾيؿ و ابىولمة جًها به هؿیًه هصكت کكؾهىم ابىولمة يیم کىؾک قا بك

ها  آو بیچاقه هك قول ِبط بك ٌى... ؾق یک آو هیاو ام ولمة و همىك و کىؾکً شؿایی ايؿاؼحًؿ
 ...گكیىث کكؾ و جا ٌب هی يٍىث و به همىك و کىؾکً كکك هی هی

یؿ و كکكي کً یک هاه و ؾو هاه و ؾه هاه بك همیى ظال گفٌث و ؾل ام ولمة بكای کىؾکً پك هی
 ...هٍـىل همىكي بىؾ

 ...لؾ یک وال کاهل گفٌث و او ؾق ؾقیایی ال اٌک ؾوث و پا هی

: جا آيکه یکی ال ػمىلاؾگايً قولی او قا ؾق ظال گكیه ؾیؿ؛ ؾلً به ظال او وىؼث و به هىهً گلث
 !ایؿ؟ کًیؿ؟ هیاو او و همىك و کىؾکً شؿایی ايؿاؼحه آیا ایى بیچاقه قا قها يمی

 ...ؼىاهی به يمؾ ٌىهكت بكو اگك هی: او گلحًؿپه هىم 

ی ؼىؾ قا شمغ کكؾ و وىاق بك ٌحك ؼىؾ ٌؿ و به جًهایی به قاه  ام ولمة بىیاق ؼىٌعال ٌؿ و جىٌه
 ...اكحاؾ

 ...هىم ابىولمة ال هىٔىع هٙلغ ٌؿيؿ، په کىؾکً قا به او بال گكؾايؿيؿ

 ...کىؾک قا ؾق آؿىي گككث و به وىی هؿیًه به قاه اكحاؾ
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: لؾه ٌؿ و گلث کًؿ ٌگلث ال ایًکه جًها ولك هی... ٘لعه او قا ؾیؿ ی قاه، ػرماو بى ابی ؾق هیايه
 قوی؟ ؾؼحك اهیة به کصا هی

 ...ؼىاهن به يمؾ ٌىهكم ؾق هؿیًه بكوم هی: گلث

 کىی همكاهث يیىث؟: گلث

 ...شم ؼؿاويؿ و ایى کىؾکن کىی همكاهن يیىث... يه: گلث

 ...په اكىاق ٌحك قا گككث و او قا همكاه کكؾ... جىاين جكکث کًن یبه ؼؿا وىگًؿ ين: گلث

هًگاهی ... به ؼؿا وىگًؿ هیچ هكؾ ػكبی قا همكاه يکكؾم که بمقگىاقجك ال او باٌؿ: گىیؿ ام ولمة هی
وپه ... قكث جا ال ٌحك پیاؾه ٌىم ؼىابايؿ و وپه ؼىؾ ؾوق هی قویؿین ٌحك قا هی که به هًملگاهی هی

قكث و آيصا  ی ؾقؼحی هی ٌؿ و به لیك وایه وپه ؼىؾ ال هى ؾوق هی... بىث ؼحی هیآو قا به ؾق
آوقؾ جا وىاق  آهؿ و آو قا يمؾیک هى هی ٌؿ، به وىی ٌحك هی و هًگاهی که وهث قكحى هی... ؼىابیؿ هی

آهؿ و اكىاقي قا  ٌؿم هی هًگاهی که وىاق هی... وىاق ٌى: گلث ٌؿ و هی ٌىم و ؼىؾي ؾوق هی
 ...بكؾ و هی گككث هی

به ... همىكت ؾق ایى قووحا اوث: هًگاهی که قووحای بًی ػمكو بى ػىف قا ؾق هباء ؾیؿ، گلث
 ...وپه ؼىؾ به وىی هکه بالگٍث... بكکث ؼؿاويؿ واقؾ آو ٌى

 ...٘لعه اوالم آوقؾ بؼؿها ػرماو بى ابی

 تصمیم شجاعانه
 ...کكؾيؿ ا٘اػث هی وكوقی بىؾ که ال وی« ؾون»٘لیل بى ػمكو ؾق هیاو هىم ؼىؾ 

هًگاهی که واقؾ هکه ٌؿ اٌكاف هكیً وی قا ؾیؿيؿ و به اوحوبال او ... قولی بكای کاقی به هکه آهؿ
 ...هى ٘لیل بى ػمكو، وكوق ؾون هىحن: جى کی هىحی؟ گلث: آهؿيؿ و گلحًؿ

... او قا ببیًؿ و وی قا به اوالم ككا بؽىايؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآياو به همؿیگك يگكیىحًؿ و جكویؿيؿ پیاهبك 
 ...ٌؿ آوقؾ، اوالم يیكوهًؿ هی اگك او که وكوق هىم ؼىؾ بىؾ اوالم هی
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ال ... کًؿ ایًصا ؾق هکه هكؾی هىث که اؾػای پیاهبكی هی: په ؾوق او قا گككحًؿ و یکی ال آياو گلث
و اگك وؽًً قا بًٍىی ػولث  يٍىحى با او و ًٌیؿو وؽًايً پكهیم کى چكا که او شاؾوگك اوث

 !پكؾ هی

 ...يلك ؾوم و وىم يیم همیى قا گلحًؿ و وؽى بىیاقی گلحًؿ

به ؼؿا وىگًؿ آيوؿق گلحًؿ جا آيکه جكویؿم و جّمین گككحى هیچ وؽًی ال او يًٍىم و با : ٘لیل گلث
ي ؼىؾ ظحی ال جكن آيکه هًگام ػبىق ال کًاق او، وؽًً به گىٌن بكوؿ، ؾق گى...او وؽى يگىین

 ...پًبه گفاٌحن

يمؾیک او ... گىیؿ کًاق کؼبه ایىحاؾه و وؽى هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبه هىصؿ قكحن و ؾیؿم قوىل ؼؿا 
 ...وؽًاو ؼىبی بىؾ... ایىحاؾم و ؼىاوث ؼؿاويؿ ایى بىؾ که هىمحی ال وؽًاو او قا بًٍىم

لٌث و لیبا ال هى پًهاو ... ػاهلنبه ؼؿا وىگًؿ هى هكؾی ! هاؾقت به ػمایث بًٍیًؿ: با ؼىؾ گلحن
ٌىؾ که وؽى ایى هكؾ قا بًٍىم؟ اگك وؽى ؼىبی بىؾ ؼىاهن  چه چیم هايغ آو هی... هايؿ يمی

 ...کًن پفیككث و اگك وؽى بؿی بىؾ قهایً هی

ؾيبالً کكؾم و همیى ... اي قوؾ وپه بكؼاوث جا به ؼايه... هًحظك هايؿم جا يمالي به پایاو قویؿ
به ... گىیًؿ هىهث چًیى و چًاو هی... ای هعمؿ: گلحن... اي ٌؿ همكاهً واقؾ ٌؿم که واقؾ ؼايه

اها ال جى وؽًاو ؼىبی ... ؼؿا آيوؿق هكا جكوايؿيؿ که گىٌن قا با پًبه پك کكؾم جا ِؿایث قا يًٍىم
 ...اهك ؼىؾ قا بك هى ػكٔه کى... ًٌیؿم

 ...بىیاق ؼىٌعال ٌؿ و اوالم قا بك ٘لیل ػكٔه کكؾ و هكآو قا بك وی ؼىايؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

پكوحیؿ که  وًگی قا هی... ٌؿ گفٌث بیٍحك ال ؼؿاويؿ ؾوق هی هك قول که هی... ٘لیل هؿقی ايؿیٍیؿ
 ...و اکًىو ظن ؾق بكابكي آٌکاق ٌؿه بىؾ... گلث ًٌىیؿ و يه يؿایً قا پاوػ هی يه ِؿایً قا هی

 ...اگك اوالم بیاوقؾ چه ؼىاهؿ ٌؿ... هبث ؼىؾ ايؿیٍیؿوپه به ػا

 جىايؿ ؾیى ؼىؾ و ؾیى پؿقايً قا جـییك ؾهؿ؟ هكؾم چه ؼىاهًؿ گلث؟ چگىيه هی

 ...ؾووحاو... همىایگاو... ككليؿاو... اي ؼايىاؾه... اهىالً... اي ليؿگی
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 ...همه چیم به هن ؼىاهؿ ؼىقؾ

 ...و آؼكت ؼىؾ قا وبک و وًگیى کكؾ كکك کكؾ و ؾيیا... ٘لیل ايؿکی واکث هايؿ

آیؿ ؼىًٌ  هك که ؼىًٌ هی... آقی بك ؾیى پایؿاق ؼىاهؿ هايؿ... ياگهاو ؾيیا قا به ؾیىاق کىكث
 !ٌىؾ، ياقاظث ٌىؾ بیایؿ، و هك که ياقاظث هی

 اگك اهل آوماو ؼًٍىؾ ٌىيؿ، اهل لهیى چه اهمیحی ؾاقيؿ؟

 ...اوثاي ؾوث آو کىی اوث که ؾق آوماو  هال و قولی

 ...اي ؾوث آو کىی اوث که ؾق آوماو اوث والهحی و بیماقی

 ...هًّب و شاه و هواهً ؾوث آو کىی اوث که ؾق آوماو اوث

 ...بلکه ظحی ليؿگی و هكگً ؾوث آو کىی اوث که ؾق آوماو اوث

 ...ؾهؿ هاللی يیىث اگك اهل آوماو ؼًٍىؾ ٌىيؿ بكای آيچه ؾق لهیى ال ؾوث هی

ؼىاهؿ  بگفاق هك که که هی... ؾووث بؿاقؾ بگفاق په ال آو همه ال او بؿٌاو بیایؿ اگك ؼؿاويؿ او قا
 ...بگفاق ؾیگكاو هىؽكه کًًؿ... او قا يًٍاوؿ

و بلکه همحً اكموو ٌؿ و ػمیمحً ... ٘لیل ؾق شا اوالم آوقؾ و ٌهاؾت ظن قا به لباو آوقؾ... آقی
گكؾم و آياو  هى به يمؾ آياو بكهی... ی ؾاقيؿای پیاهبك ؼؿا هىم هى ال هى ظكف ًٌى: ؼكوٌیؿ و گلث

 ...کًن قا به اوالم ؾػىت هی

... ؾق ظالی که ؿن ؾیى قا بك ؾوي ؾاٌث... وپه ٘لیل به وكػث به يمؾ هىم ؼىیً بالگٍث
 ...ها قا ٘ی کكؾ جا آيکه به وكلهیى هىم ؼىؾ قویؿ ها و بلًؿی پىحی

ای : اها ٘لیل گلث... ل بىؾ به يمؾي آهؿهًگاهی که به ٌهك ؼىؾ قویؿ پؿقي که پیكی کهًىا
 !يه هى ال جىام و يه جى ال هى... ال هى ؾوق ٌى... پؿق

 چكا پىكم؟: گلث
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 ...ام ام و جابغ ؾیى هعمؿ ٌؿه اوالم آوقؾه: گلث

 ...ؾیى جى ؾیى هى اوث: پؿقي گلث

 ...ام به جى یاؾ ؾهن گككحهپه بكو و ؿىل کى و لباوث قا پاکیمه کى و يمؾ هى بیا جا آيچه قا یاؾ : گلث

٘لیل اوالم قا بك وی ػكٔه کكؾ و او ... پؿقي قكث و ؿىل کكؾ و لباوً قا پاکیمه کكؾ و وپه آهؿ
 ...يیم اوالم آوقؾ

 ...همىكي به يمؾ او آهؿ... ی ؼىؾ قكث وپه ٘لیل به ؼايه

 ...جى ال هى يیىحی و هى ال جى يیىحن... ال هى ؾو ٌى: گلث

 چكا؟... هاؾقم كؿایث پؿق و: همىكي گلث

 ...ام ٌؿه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهى جابغ ؾیى هعمؿ ... اوالم هیاو هى و جى شؿایی ايؿاؼحه: گلث

 ...ؾیى جى ؾیى هى اوث: گلث

 ...په بكو و ؼىؾت قا پاک کى و به يمؾ هى بكگكؾ: ٘لیل گلث

ؾاٌحًؿ و گماو  اهی هیکه او قا گك« ـو الٍكی»یاؾ بحی اكحاؾ به يام ... همىكي ؼىاوث بكوؾ
جكویؿ که اگك اوالم بیاوقؾ به وی یا ... ٌىؾ کكؾيؿ هك که ػباؾجً قا جكک گىیؿ هصالات هی هی

 ... ككليؿايً لیايی بكوايؿ

 جكوی؟ بكای کىؾکاو ال ـو الٍكی يمی: بكگٍث و گلث

 ...قوايؿ ٌىم که ـی الٍكی لیايی به آياو يمی هى ٔاهى هی... بكو: ٘لیل گلث

 ...آيگاه اوالم قا بك وی ػكٔه يمىؾ و اوالم آوقؾ... كث و ؿىل کكؾوپه ق

ؾق هیاو هصالىٍاو ... وپه ٘لیل ؾق هیاو هىم ؼىؾ گٍث و ؼايه به ؼايه، آياو قا به اوالم ككا ؼىايؿ
 ...ها قا به ؾیى ؼؿا ككا ؼىايؿ آياو قا به اوالم ؾػىت کكؾ و ؾق قاهٍاو ایىحاؾ و آو

 ...ها قا يپفیككحًؿ اها آياو شم ػباؾت بث
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ؾون ... ای پیاهبك ؼؿا: قكث و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـ٘لیل ؼٍمگیى ٌؿ و به هکه يمؾ قوىل ؼؿا 
 !ػلیه آياو ؾػا کى ـ ِلی الله ػلیه وولن ـای پیاهبك ؼؿا ... ػّیاو وقلیؿ و يپفیككث

 ...جـییك کكؾ و ؾوحاو ؼىؾ قا به وىی آوماو بلًؿ کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی پیاهبك  چهكه

 !ؾون هالک ٌؿيؿ: ٘لیل با ؼىؾ گلث

ؼؿاويؿا ؾون قا هؿایث ... ؼؿاويؿا ؾون قا هؿایث کى»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها آو قظین ؾلىىل 
يكهً به ؼكز  به يمؾ هىم ؼىؾ بكگكؾ و آياو قا ؾػىت کى و»: وپه قو به ٘لیل کكؾ و ككهىؾ« ...کى
 ...«ؾه

 ...٘لیل به يمؾ آياو بكگٍث و آيچًاو آياو قا به اوالم ككا ؼىايؿ که اوالم آوقؾيؿ

٘لیل همكاه با ككليؿايً و ؾیگك هىلماياو به يبكؾ ... ؾقگفٌث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقولها گفٌث و پیاهبك 
 ...ی کفاب ؾق یماهه قكث هىیلمه

ای ال ؾهايً ؼاقز ٌؿ و  ه وىی یماهه وكي جیؾ لؾه ٌؿ و پكيؿهؾق ؼىاب ؾیؿ که ؾق ظال قكحى ب
کًؿ به او بكوؿ اها  وپه ككليؿي قا ؾیؿ که وؼی هی... ليی قا ؾیؿ که وی قا به ٌکن ؼىؾ ؾاؼل کكؾ

 ...هايؿ ال قویؿو به وی بال هی

: گلحًؿ... ام ؼىؾم ایى قویا قا جؼبیك کكؾه: وپه گلث... هًگام ِبط قویای ؼىؾ قا با یاقايً گلث
 چگىيه جؼبیكي کكؾی؟

و ليی که واقؾ ... ای که ال ؾهاين بیكوو قكث قوظن اوث پكيؿه... جیؾ لؾو وكم یؼًی شؿا ٌؿو آو
و ایًکه ككليؿم ؾق پی هى بىؾ و به هى يكویؿ یؼًی ... ٌىم ٌکمً ٌؿم لهیًی اوث که ؾق آو ؾكى هی

 ...کًؿ هايًؿ هى ٌهیؿ ٌىؾ آيکه جالي هی

له ػًه ـ ؾق يبكؾ یماهه ٌهیؿ ٌؿ و ككليؿي به ٌؿت لؼمی ٌؿ اها ال هكگ يصات وی ـ قٔی ال
 ...یاكث، وپه ؾق يبكؾ یكهىک ؾق ؾوقاو ػمك ـ قٔی الله ػًه ـ به ٌهاؾت قویؿ
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 جایگاه خىد را در بهشت دید
 ...ی يمال ِبط بىؾ ؼىايؿ و هًحظك اهاهه ی ؾق هىصؿ هكآو هی يىشىاو ٌايمؾه واله

... ایىحاؾ يمال ِق ؾق و گفاٌث شایً ؾق قا هكآو ٌؿ هی اهاهه يمال که هًگاهی

... اكحاؾ لهیى به يمال ِق ؾق ياگهاو

... بكؾيؿ هىصؿ به قا او

... آوقؾيؿ ها پیً ای شًاله هايًؿ قا پىك آو: گلث هی بىؾ کكؾه هؼایًه قا شىاو آو ؼىؾ که شبیك ؾکحك

... ؾقآوقؾ پای ال قا ٌحك یک جىايىث هی که بىؾ ٌؿه ٌؿیؿی هلبی ی وکحه ؾچاق... کكؾم اي هؼایًه

... کٍیؿ هی قا آؼك های يله و بىؾ ؾاؾو شاو ظال ؾق پىك آو

... ؾهین يصات قا او کكؾین وؼی

... قكحن جصهیمات بكؼی آوقؾو بكای ؼىؾم و گفاٌحن او پیً قا اوقژايه پمٌک

 آو و کكؾه يمؾیک او ؾهاو به قا ؼىؾ گىي پمٌک و گككحه قا پمٌک ؾوث شىاو آو ؾیؿم بكگٍحن وهحی
... گىیؿ هی پمٌک گىي ؾق چیمهایی ؾاقؾ پىك

 ؾوث به کكؾ جالي وؽحی به و کكؾ قها قا پمٌک ؾوث ياگهاو... کكؾم يگاه ِعًه ایى به لعظه چًؿ
 جکكاق قا آو و الله قوىل هعمؿا أو وأٌهؿ الله إال إله ال أو أٌهؿ: گلث وؽحی به و بـلحؿ ؼىؾ قاوث

 اها ؾهین يصات قا او کكؾین هی وؼی ها و ٌؿ هی ٔؼیق ؾاٌث او ٔكباو ظال ایى ؾق... کكؾ هی
... ؾقگفٌث و بىؾ ها جالي ال جك هىی ؼؿاويؿ هٕای

 که شایی جا کكؾ گكیه ٌؿت به و ؾاؾ ؾوث ال قا ؼىؾ کًحكل اوقژايه پمٌک ياگهاو لعظه ایى ؾق
... يٍىث و بایىحؿ يحىايىث

 او اها !بیًی هی قا کىی هكگ که يیىث باق اولیى ایى کًی؟ هی گكیه چكا گلحین... کكؾین جؼصب
... کكؾ هی گكیه همچًاو
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 گلث؟ هی چه جى به پىك آو: پكویؿم او ال ٌؿ جك آقام وهحی

: گلث هى به... هىحی او پمٌک جى كهمیؿ کًی هی جالي او بكای ؾاقی جى ؾیؿ وهحی: گلث پمٌک
 ؾاقم االو ؼؿا به... هىحن قكحًی ظحما هى... يکًؿ ؼىحه قا ؼىؾي بگى هلب پمٌک آو به ؾکحك،

... بیًن هی بهٍث ؾق قا ؼىؾم شایگاه

 در بستر مرگ
 :بكاین يىٌحه بىؾ

 ...گفقؾ ظحی یک قولم بؿوو گكیه يمی

 ...اكحن هك قول باقها به كکك ؼىؾکٍی هی

 ...کًن هیهك واػحً آقولی هكگ ... ام بكاین هیچ اهمیحی يؿاقؾ ؾیگك ليؿگی

 ...ًٌاؼحن کاي به ؾيیا يیاهؿه بىؾم و هكگم ایى ؾيیا قا يمی

 ...آؿال کاقم با یکی ال هؼؿوؾ ؾووحاين بىؾ

او ال کىايی بىؾ ... ی ایًحكيث به کٍىق ها واقؾ ٌؿه بىؾ جاله پؿیؿه... اي ؾػىت کكؾ قولی هكا به ؼايه
همًؿ ٌىم واقؾ ایى ؾيیای ياًٌاؼحه که ؼیلی با ایًحكيث وك و کاق ؾاٌث و باػد ٌؿ هى هن ػال

 ...ٌىم

هى هن ٌكوع کكؾم به اوحلاؾه ... جوكیبا ؾق ػكْ ؾو هاه به هى یاؾ ؾاؾ چٙىق ال ایًحكيث اوحلاؾه کًن
 ...کكؾو آًٌا ٌؿم« چث»ال آو و با 

 ...های ؼىب و بؿ اوحلاؾه کًن ؾايىحن چٙىق ال وایث

او اها هؽالق بىؾ جا ... م که ایًحكيث قا واقؾ ؼايه کًؿؾق هؿت ایى ؾو هاه همیٍه با ٌىهكم ؾقگیك بىؾ
ی ؾووحاين  به او گلحن همه... ام، هايؼً کكؾم ی جًهایی و ؼىحگی و ؾوقی هى ال ؼايىاؾه آيکه به بهايه

ها ال ٘كین ایًحكيث ؾق اقجباٖ يباٌن ؾق ظالی که  چكا هى يؿاٌحه باٌن؟ چكا با آو... ایًحكيث ؾاقيؿ
 ...ایًحكيث ؼیلی کمحك ال جللى اوث ی جمان با همیًه
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 !کكؾ همىكم هىاكوث کكؾ، و ای کاي يمی

 ...لؾم قولايه با ؾووحاين ظكف هی

 ...ًٌیؿ بؼؿ ال آو ؾیگك ٌىهكم هیچ ٌکایث و ؾقؼىاوحی ال هى يمی

 !های هى قاظث ٌؿه اػحكاف ؾاٌث که ال ؾوث ؿك لؾو

های ٘ىاليی قا  چىبیؿم و واػث به کاهپیىجكم هیای  قكث هى هرل ؾیىايه هك باق که ال ؼايه بیكوو هی
 ...کكؾم وپكی هی

ؾق ظالی که هبال کمی بؼؿ ... کكؾم ٌىهكم بیٍحك ؾق ؼايه يباٌؿ کن کن ٘ىقی ٌؿه بىؾم که آقلو هی
 ...ٌؿ ال قكحًً ؾلن بكایً جًگ هی

ٔغ ؾقوث اوث که و... کكؾ هى واهؼًا همىكم قا ؾووث ؾاٌحن و او ؾق ظن هى کىجاهی يمی
ی جالي ؼىؾ قا  اي ؾق هوایىه با ؼىاهكاو و ؾووحاين آيوؿق ؼىب يبىؾ ولی بؿوو هبالـه همه هاؾی

 ...کكؾ جا هى ؼىٌعال باٌن هی

ام  ظحی ؾیگك به قكحى پیً ؼايىاؾه... کًؿ کكؾم ایًحكيث بیٍحك هكا ٌاؾ هی اها با گفق قولها اظىان هی
 ...ی هى بىؾین یک باق پیً ؼايىاؾه ؾق ظالی که هبال هك ؾو هلحه... کكؾم كکك يمی

کكؾم و كىقی همه چیم قا ؼاهىي  ٌؿ ؾوث و پای ؼىؾم قا گن هی هك باق ياگهايی واقؾ ؼايه هی
ؼىاوث ببیًؿ چه  اها به هى ٌک يؿاٌث، كوٗ هی... کكؾ کكؾم، ٘ىقی که ال کاق هى جؼصب هی هی

 ...کًن کاق هی

چىو یک باق يحىايىحن گلحگىی ... هن ؿیكجی ٌؿه بىؾیا ٌایؿ ... ٌایؿ كوٗ یک کًصکاوی واؾه بىؾ
ای اوث بكای  ی گىحكؾه ایًحكيث ػكِه: به هى گلث... ام با یکی ال ؾووحاين قا ال او پًهاو کًن ِىجی

 ...ًٌاؼث و کىب هؼككث، يه بكای هؿق ؾاؾو وهث

 ...ٌؿم ی چث و گلحگىهای ایًحكيحی هی قكحًؿ و هى بیٍحك ككیلحه قولها ال پی هن هی

 ...کاق جكبیث کىؾکاو قا کال به ؼؿهحکاق وپكؾه بىؾم
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 ...کكؾم آیؿ و پیً ال آهؿيً کاهپیىجك قا ؼاهىي هی ؾايىحن ٌىهكم کی به ؼايه هی هی

گٍث ؾق بهحكیى ٌکل و کاهال  جك وهحی ٌىهكم ال وك کاق بكهی پیً... قویؿم ؾیگك به ؼىؾم يمی
 ...آهاؾه و آقایً کكؾه بىؾم

 ...ؾو ایًحكيث کن کن ایى هن ال بیى قكثاها بؼؿ ال آم

قكحن و کاهپیىجك قا قوٌى  آيوؿق اویك ایًحكيث ٌؿه بىؾم که په ال ؼىابیؿو ٌىهكم هؽلیايه هی
 !ؼىابیؿم آهؿم و هی کكؾم و پیً ال آيکه بیؿاق ٌىؾ هؽلیايه هی هی

وىؼث که  هی ٌایؿ بؼؿا هحىشه ٌؿ که کاقهاین ؾق ایًحكيث كوٗ وهث کٍی اوث اها ؾلً بكاین
 !بكؾم هى هن ال ایى بهايه بهحكیى اوحلاؾه قا هی... ام ؾوقم جًهاین و ال ؼايىاؾه

 ...قون ؼیلی ياقاظث بىؾ ال ایًکه به ككليؿايماو يمی

گلحن جى  لؾم و هی اها هى لوقکی ؼىؾم قا به گكیه هی... کكؾ وك ایى هٕیه ؼیلی هكا وكليً هی
ام  ها ؼىحه اها آو... قون ها هی ؾايی چوؿق به آو يمی... گفقؾ چه هیؾايی وهحی ؼايه يیىحی ایًصا  يمی
 ...کًًؿ هی

هبال که ؼايه ... ظحی يىبث به ٌىهكم... هؽحّك بگىین، يىبث به همه چیم وهل ايگاق ٌؿه بىؾم
اها په ال آهؿو ایًحكيث ؾیگك ِؿای هكا ... لؾم جا ِؿایً قا بًٍىم ها باق به او ليگ هی يبىؾ ؾه

 ...يىیؿ هگك بكای ولاقي ؼكیؿي يمی

 ...کن کن ٌىهكم يىبث به ایًحكيث اظىان بؿی پیؿا کكؾ

 ...ًٌ هاه به همیى ِىقت گفٌث

 ...ؾايىحن هكؾيؿ یا لو هایی هىحؼاق قابٙه پیؿا کكؾه بىؾم که يمی با يام

يىحن ؾا ظحی اگك هی... کكؾم ها گلحگى هی لؾيؿ واػث هك قول با کىايی که ؾق چث با هى ظكف هی
 ...٘كف هوابلن هكؾ اوث

 ...ها به ظكف لؾو با یک يلك بیٍحك ػالهه ؾاٌحن ی آو اها ؾق هیاو همه
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« باظالی»آؾم ... آهؿ گلث ؼىٌن هی هایی که هی هایً و شىک ال ٌىؼی... ال ٘كل ظكف لؾيً
ٌکل  ایى قابٙه جوكیبا ٘ی وه هاه... ٌؿ ی ها هن بیٍحك هی گفٌث قابٙه هك چه بیٍحك هی... بىؾ

 ...گككحه بىؾ

 ...کكؾ اي هی های ٌیكیى و وؽًاو ػاٌوايه همیٍه هكا ؿكم ظكف

اوایل كوٗ ال ... ؾاؾ ٌایؿ هن وؽًايً آيوؿق لیبا يبىؾ اها ٌیٙاو آو قا ایًوؿق بكاین لیبا شلىه هی
 ...٘كین چث هحًی با هن اقجباٖ ؾاٌحین

جهؿیؿم کكؾ که جكکن کًؿ ... اِكاق کكؾ... یک قول ال هى ؾقؼىاوث کكؾ ِؿاین قا بًٍىؾ اها يپفیككحن
 ...و ؾیگك ؾق چث و ایمیل به هى هعل يؿهؿ

 ...به ٌكٖ ایًکه كوٗ هماو یک باق باٌؿ... جا ایًکه هبىل کكؾم

هك چًؿ کیلیث ِؿا ؼیلی ؼىب يبىؾ اها ِؿایً ... ال یک بكياهه گلحگىی ِىجی اوحلاؾه کكؾین
 ...بىیاق لیبا بىؾ و وؽًً ٌیكیى

 !ٌماقه جللًث قا به هى بؿه... ِؿایث ال ٘كین ایًحكيث ؼیلی وأط يیىث: هى گلثبه 

 ...جا هؿجی شكأت يکكؾم با او چث ِىجی کًن... ال شكأجً جؼصب کكؾم... هبىل يکكؾم

ی  ؾاؾ و باهیمايؿه يٍیى هى بىؾ و ِؿای او قا بكای هى لیبا شلىه هی ؾايىحن ٌیٙاو هن به ؼؿا هىن هی
 ...بكؾ اؼالم هكا ال بیى هیػلث و ؾیى و 

 ...جا ایًکه قولی قویؿ که جللًی با او ِعبث کكؾم

 ...ی ايعكاف ٌؿ ام واقؾ هكظله ایًصا بىؾ که ليؿگی

 ...لؾین ٘ىقی که ؾق ظال چث کكؾو با هن جللًی هن ظكف هی... هايًؿ یک بؿو ٌؿه بىؾین

 ...کًن وؽى قا کىجاه هی
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های ٘ىاليی ؾق  يؿ همىكم ؾق ظن هى کىجاهی کكؾه یا ایًکه هؿتک هك که ؾاوحاو هكا بؽىايؿ كکك هی
ها ؼیلی  گٍث به ؼا٘ك هى و بچه وهحی ال وك کاق بكهی... اها ؾهیوا بكػکه... ؼايه ظٕىق يؿاٌحه

 ...گٍث قكث و هؼمىال به ؼايه بكهی کن پیً ؾووحايً هی

گفاقيؿم  اػث قا هوابل کاهپیىجك هین ۱۲جا  ۸با گفٌث قولها، وهحی هؼحاؾ ایًحكيث ٌؿم و قولايه بیى 
جٍىیوً ... کكؾم که چكا ؾق ؼايه هىث او قا وكليً هی... آهؿ ظحی ال بىؾو او ؾق ؼايه ؼىٌن يمی

 ...های ؼايه و ؾیگك چیمها قاظث ٌىین ها و هىٗ کكؾم که ٌب هن کاق کًؿ جا ال ؾوث هكْ هی

 ...ی قا ٌكوع کكؾيؿاو هن به ظكف هى ػمل کكؾ و با یکی ال ؾووحايً کاق ؾیگك

 ...گفاقيؿم بؼؿ ال آو بیً ال پیً وهحن قا کًاق ایًحكيث هی

 ...کٍیؿ ياقاظث بىؾ اها يحىايىث شلىی هكا بگیكؾ با وشىؾ آيکه ال هبٓ جللى که گاه وك به كلک هی

 ...ٌؿ کن کن قوابٗ هى با ؾووث پىكم واقؾ هكاظل شؿیؿی هی

ؼىاوث با هن ؾیؿاق  و ٌایؿ هن ال آو ؼىحه ٌؿه بىؾ ال هى هی بؼؿ ال آيکه ِؿاین قا باقها ًٌیؿه بىؾ
 ...کًین

 ...ام قا با او هٙغ کًن ؼىاوحن قابٙه اها يمی... کكؾم ایى ؾقؼىاوحً قا ياؾیؿه بگیكم هى اها وؼی هی

اها ... كوٗ به ظاهك او قا بكای ایى ؾقؼىاوحً وكليً کكؾم هكچًؿ ؼىؾم بیٍحك هٍحام ؾیؿاق او بىؾم
 ...ٌایؿ بكای جكن بىؾ... كحنيپفیك

 ...همیى... ؼىاوث هكا ببیًؿ كوٗ هی... ٌؿ اها اِكاقي قول به قول بیٍحك هی

 ...ؾقؼىاوحً قا به ایى ٌكٖ پفیككحن که بكای اولیى و آؼكیى باق باٌؿ

 ؾق ظالی که ٌیٙاو... شایی قا بكای ؾیؿاق جؼییى کكؾین و وپه ؾق یکی ال بالاقها با هن ؾیؿاق کكؾین
 ...يلك وىم ها بىؾ

 ...یا ٌایؿ ٌیٙاو او قا ؾق يگاه هى لیبا شلىه ؾاؾ... قاوحً با يگاه اول ال او ؼىٌن آهؿ

 ...ؾهؿ ٌىهكم لٌث يبىؾ، اها ٌیٙاو ظكام قا لیبا شلىه هی
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 ...اي قا با هى بیٍحك کًؿ کكؾ قابٙه بؼؿ ال آو وؼی هی... ال هن شؿا ٌؿین

 ...اظب چًؿ ككليؿ هىحنؾايىث که هى ٌىهك ؾاقم و َ يمی

 ...ی هى ؾايىث و همه چیم قا ؾقباقه... بؼؿ ال آو باقها با هن ؾیؿاق کكؾین

 ...به هى پیًٍهاؾ ؾاؾ ال ٌىهكم ٘الم بگیكم جا با هى الؾواز کًؿ... کاقی کكؾ که ال ٌىهكم هحًلك ٌىم

 ...٘الم ؾهؿٌؿم جا هكا  ؼىؾ با او ؾقگیك هی هك باق بی... کن کن ال همىكم هحًلك ٌؿم

 ...آهؿ آوقؾم ؼىحه ٌؿ و کمحك به ؼايه هی همىكم کن کن ال هٍکالجی که ؾق ؼايه به وشىؾ هی

 ...جا آيکه آو كاشؼه قغ ؾاؾ

هایماو ایى هؿت  به هى پیًٍهاؾ ؾاؾ با بچه... ی کاقی ؼىاهؿ قكث همىكم گلث به یک ولك پًس قوله
 ...قا پیً پؿق و هاؾقم باٌن

 ...هًاوبی اوثاظىان کكؾم ككِث 

 ...او هن ال قوی اشباق پفیككث و قول شمؼه به هىاككت قكث... قكحى پیً پؿق و هاؾقم قا يپفیككحن

هكاقهاو ایى بىؾ که ؾق یکی ال هكاکم ككوي همؿیگك قا هالهات ... قول یکًٍبه با ؾووحن هكاق گفاٌحین
 ...کًین

 ...جینگً ها هی با او وىاق اجىهىبیلً ٌؿم و با هن ؾق ؼیاباو

 ...ايگاق بیٍحك ال هى يگكاو بىؾ... قكحن اولیى باقی بىؾ که با یک هكؾ ؿكیب بیكوو هی

ی  جكون همىكم به ؼايه جمان بگیكؾ یا هىاله هی... ؼىاهن هؿت لیاؾی بیكوو باٌن يمی: به او گلحن
 ...ؾیگكی پیً بیایؿ

 ...اگك ٌىهكت بلهمؿ ٌایؿ ٘الهث ؾهؿ و قاظث ٌىی: گلث

 ...ٌؿم کن کن ؾاٌحن يگكاو هی... ظكف لؾيً ؼىٌن يیاهؿ ی ال يعىه

 ...ؼىاهن ؾیك کًن يمی... بیٍحك ؾوق يٍى: گلحن
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 ...کكؾ هىٔىع قا ػىْ کًؿ وؼی هی

گاهی ؾق بیكوو  ٌایؿ همقػه یا اوحكاظث... شایی جاقیک... ياگهاو اظىان کكؾم شایی يا آًٌا هىحن
 ...ٌهك بىؾ

 بكی؟ کصا هی ایًصا کصاوث؟ هى قا: ككیاؾ لؾم

يلك ... هكؾ ؾیگكی ؾق قا بال کكؾ و هكا به لوق بیكوو کٍیؿ... ٘ىلی يکٍیؿ که هاٌیى قا هحىهق کكؾ
 ...آهؿ بىهای ػصیبی هی... وىم و چهاقم ؾاؼل آيصا بىؾيؿ

 ...ياگهاو همه چیم هايًؿ ِاػوه بك وكم ككوؾ آهؿ

ؾايىحن ؾوق و بكم  ال ٌؿت جكن يمی... اوقموؼی کكؾم ؾلٍاو قا به قظن بی... گكیه کكؾم... ككیاؾ لؾم
 ...گفٌث چه هی

 ...و ال ٌؿت جكن بیهىي ٌؿم... ای هىی قا بك ِىقجن اظىان کكؾم ياگهاو ٔكبه

 ...آيچه قغ ؾاؾ، قغ ؾاؾ

 ...کكؾم كوٗ گكیه هی... لكلیؿ ی بؿين هی همه... جكویؿم به ٌؿت هی... به هىي آهؿم

 ...کكؾيؿچٍماين قا بىحًؿ و وىاق هاٌیًن 

 ...هكا يمؾیک ؼايه ال هاٌیى بیكوو ايؿاؼحًؿ

 ...هاین ؼٍک ٌؿ آيوؿق گكیه کكؾم که اٌک... به وكػث ؼىؾم قا به ؼايه قوايؿم

 ...ؼىقؾم ؾیؿم و يه ؿفایی هی يه ككليؿاين قا هی... ؼىؾم قا ؾاؼل اجاهن ليؿايی کكؾم

کكؾم  اِال اظىان يمی... ًٌاؼحن ا يمیهاین ق بچه... ؼىاوحن ؼىؾکٍی کًن... آهؿ ال ؼىؾم بؿم هی
 ...ها هن هىحًؿ آو

پمٌک بكاین ... آيوؿق ظال و قولم بؿ بىؾ که هكا به لوق به بیماقوحاو بكؾ... ٌىهكم ال ولك بكگٍث
 ...ام ببكؾ های جوىیحی جصىیم کكؾ و ال ٌىهكم ؼىاوث وكیغ هكا به يمؾ ؼايىاؾه هىکى و هكَ
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کكؾيؿ هٍکلی بیى و هى همىكم  كکك هی... ؾايىحًؿ ام چیمی يمی اؾهکكؾم، اها ؼايى ؼیلی گكیه هی
ای يكویؿ چىو همىكم  اها به هیچ يحیصه... پؿقم وؼی کكؾ با ٌىهكم به جلاهن بكوؿ... پیً آهؿه
ظحی بؼٕی به ... ؾايىث چه بك وك هى آهؿه هیچکه يمی... ؾايىث هٍکل هى چیىث اِال يمی

 ...کكؾيؿ هٍکل قوظی ؾاقم كکك هی... و بك هى آیات هكآو قا بؽىايؿهى پیًٍهاؾ ؾاؾيؿ یکی ال هاقیا

... بكای همیى به اظحكام او ؾقؼىاوث ٘الم کكؾم... هى ٌایىحگی همىكم قا يؿاٌحن: کىجاه بگىین
و آو ... هى هبك ؼىؾم قا با ؾوحاو ؼىؾم کًؿم... هى هىحعن ليؿگی با چًیى ايىاو ٌكیلی يبىؾم

 ...کكؾيؿ ؾؼحكايی بىؾ که ال چث اوحلاؾه هی جًها ٌکاقچی« چث»ؾووث 

... جك باٌؿ ظحی چًؿ قول هكؼّی گككث جا به هى يمؾیک... ٌىهكم به ؼا٘ك هى بىیاق ؿمگیى بىؾ
بكای ایى ؼايىاؾه ؼیلی لظمث ... بیچاقه هى قا ؾووث ؾاٌث... ؾقؼىاوث ٘الم هى قا يپفیككث

 ...کٍیؿه بىؾ و ؾووث يؿاٌث آو قا ال ؾوث بؿهؿ

ام اكموؾه  گفٌث بیً ال پیً بك ؼٍن و وكؼىقؾگی هك قول که هی... قال ؼىؾ قا ؾق ویًه پًهاو کكؾم
ایى چه ـلحی بىؾ که جىوٗ آو هكؾاو پىث ؾاهى هكا گككث؟ چوؿق اظمن بىؾم؟ چٙىق ایى ... ٌؿ هی

 همه هاه اظىاوات ؼىؾ قا به پای کىی قیؽحن که اِال هىحعن آو يبىؾ؟

 ...کًن وحاو قا ال بىحك بیماقی ـ یا ٌایؿ بىحك هكگ ـ بكای ٌما بالگى هیایى ؾا... و اکًىو

 ...مرا رها کردند
ليؿ  ياگهاو اظىان کكؾم ليی به قوی ؾوٌن هی... ؾق بؽً لياو... ؾق هىصؿالعكام بىؾم: گلث هی

 «!ظاز ؼاين! ظاز ؼاين»: گىیؿ ای ؿیك ػكبی هی و با لهصه

 ...ؾاؾم اهل جكکیه باٌؿ اظحمال هی. ..ليی هیايىال بىؾ... يگاهً کكؾم

 !وبعاو الله... ؾاين چكا هعبحً به ؾلن يٍىث يمی... والم کكؾ

: به هّعلی که ؾوحن بىؾ اٌاقه کكؾ وپه با ػكبی ٌکىحه گلث... ؼىاوث چیمی بگىیؿ ايگاق هی
 ؼىايی؟ جى ؾاقی هكآو هی



 83   ؾق ٌکن يهًگ

 

 

 ...بله: گلحن

 ...اي وكغ ٌؿ و اٌک ؾق چٍمايً شمغ ٌؿ ياگهاو چهكه

 ...گكیه کكؾ... با ؾیؿو ایى ِعًه اظىان ػصیبی به هى ؾوث ؾاؾ

 !چه ٌؿه؟: گلحن

 !جىاين هكآو بؽىاين هى يمی: کٍیؿ گلث با ِؿایی گككحه و ؾق ظالی که ؼصالث هی

 چكا؟: گلحن

 !و ؾوباقه لؾ لیك گكیه... بلؿ يیىحن: گلث

 ...وؼی کكؾم آقاهً کًن

 ... ال او بؽىاه ؼىايؿو هكآو قا به جى یاؾ ؾهؿ... ی ؼؿا هىحی جى االو ؾق ؼايه: گلحن

... ؼؿاويؿا هلبن قا بال کى جا بحىاين هكآو بؽىاين... ؼؿایا هلبن قا بال کى: ؾوحايً قا به ؾػا بلًؿ کكؾ
 ...ؼؿاويؿا

 !هیكم ؾق ظالی که بلؿ يیىحن هكآو بؽىاين هی: بؼؿ قو به هى کكؾ و گلث

 ...گیكی و باقها و باقها هكآو قا ؼحن ؼىاهی کكؾ او ٌاءالله یاؾ هی... يه: گلحن

 ی كاجعه قا بؽىايی؟ بلؿ هىحی وىقه: پكویؿم

 ...و ٌكوع کكؾ به ؼىايؿو كاجعه... بله: گلث

 ...های کىچکی کكؾ که ال ظلظ بىؾ بؼؿ ٌكوع به ؼىايؿو وىقه

اي ظكف لؾ و ایًکه چوؿق بكای هكآو  ی ليؿگی ؾقباقه... ال ػكبی ؼىايؿو ؼىب او جؼصب کكؾم
 ...کٍؿ ؼىايؿو لظمث هی
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هى ... هیكم ؾق ظالی که بلؿ يیىحن هكآو بؽىاين هى هی: اي جـییك کكؾ و گلث ؾوباقه قيگ چهكه
ایى کالم ! ؾهن، ولی بایؿ آؾم ؼىؾي هكآو بؽىايؿ به ؼؿا هى يىاق هكآو گىي هی! شهًمی ؼىاهن بىؾ

 !چیمی ههمی هىث کالم ؼؿا... ؼؿاوث

جكوؿ که به  ليی ؿیك ػكب، ال یک کٍىق الئیک ال ایى هی... ی ؼىؾم قا بگیكم يحىايىحن شلىی گكیه
 !اوز آقلویً ایى اوث که هكآو قا ؼحن کًؿ... هالهات ؼؿاويؿ بكوؾ و کحاب او قا يؽىايؿه باٌؿ

 ...قا بؽىايؿ جىايؿ کحاب ؼؿا ؼىقؾ آو هن به ؼا٘ك ایًکه يمی ؿن هی... کًؿ گكیه هی

 این؟ په چه ٌؿه که ها هكآو قا قها کكؾه

 این؟ این و وپه جكکً گلحه چه ٌؿه که آو قا یاؾ گككحه

 ای ؾاقین ؾق ظالی که ظلظ و جالوت و كهن آو بكای ها آواو اوث؟ ها چه بهايه

ٌىؾ اٌک ها  ٌىؾ ؾل ها بىىلؾ؟ چه چیم باػد هی چه چیمی باػد هی: به ؼا٘ك ؼؿا بگىییؿ
 وكالیك ٌىؾ؟
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